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VOORBERICHT VOOR DEN ZESDEN DRUK. 

Weinig kon ik, toen door den dood van den schrijver dezer Grammatica de 

verzorging van hare zesde uitgave voor mijne rekening kwam, vermoeden, dat 

eerst zooveel tijd later de nieuwe bewerking volledig het licht zien zou; en onge¬ 

twijfeld hadde ik, indien een dergelijke loop der dingen te voorzien geweest ware, 

eene meer grondige herziening tot een eventueelen volgenden druk uitgesteld. 

Het schijnt thans niet noodig, de oorzaken van deze vertraging te bespreken; 

slechts j^oorzoover ze gelegen zijn in de moeilijkheden der bewerking zelve, 

kan het nut hebben, er hier kort bij stil te staan. 

De Latijnsche Grammatica van mijnen Vader is van den beginne aan algemeen 

niet slechts als een praktisch schoolboek, maar ook als een werk van weten¬ 

schappelijke beteekenis erkend; en dien naam heeft zij in den loop der jaren 

eer versterkt, dan verzwakt. Als werk van wetenschap echter heeft ze wel 

eenerzijds hare blijvende waarde, doch vertoont tevens min of meer het stempel 

van den tijd, waarin zij ontstond, al was zij ook in meer dan één opzicht dien 

tijd vooruit. En waar blijkens hun voorberichten reeds voor de laatste drukken 

min of meer ingrijpende veranderingen in verband met den tegen woord igen 

stand der wetenschap werden overwogen en sindsdien geruime tijd verliep, scheen 

mij voor eene eenigszins grondige herziening gereede aanleiding aanwezig. Afge¬ 

zien van het laatste gedeelte der Syntaxis, dat m. i. van meet af aan eenigszins 

te kort gekomen is in vergelijking met andere hoofdstukken, als bijv. dat over 

het gebruik der casus, was, naar ik meen, met name zulk eene verandering 

noodig ten opzichte van de klankleer. Men zou wellicht over de noodzake¬ 

lijkheid van eene klankleer in eene Latijnsche schoolgrammatica kunnen twisten 

(voor mij is ze niet twijfelachtig); maar neemt men haar eenmaal op, dan moet 

wel in de eerste plaats in dit opzicht de Grammatica, om eene uitdrukking 

uit eene vroegere voorrede te gebruiken, beantwoorden aan het standpunt, 

waarop de Philologie thans staat. Welnu, de klankleer scheen mij in dit opzicht 

het meest wijziging te behoeven. Deze Latijnsche Grammatica ontstond in een 

tijd, toen Philologie en Linguistiek nog niet op zulk een goeden voet stonden 

als thans het geval is. De nieuwe taalwetenschappelijke richting was eerst in 

haar opkomst, en de onzekerheid van menig resultaat maakte de philologen 

huiverig, zich met haar in te laten. Dit standpunt weerspiegelt zich ook tot 

op zekere hoogte in het eerste ontwerp van dit boek. Wel was mijn Vader 

verstandig en wetenschappelijk genoeg, om de beteekenis van de historische 

taalstudie ook voor zijn doel te erkennen, en hare resultaten te gebruiken ; 

maar de wijze waarop hij dit doet, verraadt toch de bijzondere omzichtigheid, 

die in het algemeen het philologisch standpunt van dien tijd in dit opzicht 

kenmerkt en aan geleerden als Blass ook nog later eigen is gebleven: „Wat 

de vergelijkende, of liever, in dit geval althans, de historische taalstudie en hare 

resultaten betreft, heb ik gemeend zeer voorzichtig te moeten zijn; alleen reeds 

de lezing van Delbrück’s Einleitung in das Sprachstudium noopt 
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den leek daartoe", zoo luidt het in het voorbericht van 1883. En van dezen 
hoek uit wordt ook later de zaak nog bezien: »Ik heb er over gedacht of ik 
in dezen vierden druk de klankleer meer in overeenstemming zou brengen met 
de tegenwoordige theorie en terminologie der taalwetenschap, maar ben tot de 
slotsom gekomen, dat ik daardoor wel de moeilijkheden voor den leeraar en 
den leerling zou vermeerderen, maar het boek als leerboek niet beter zou maken". 
Waar het hier op aankomt, is niet zoozeer de zaak zelve, als wel de oriën¬ 
teer! ng, het uitgangspunt. Om dit te gevoelen, vergelijke men slechts de 
voorrede van de bijna tien jaar later verschenen Grieksche Grammatica, welker 
polemiek tegen Blass zich feitelijk richt tegen de eigen oriënteering van vroeger: 
*De onzekerheid van sommige verklaringen, die de vergelijkende taalwetenschap 
ons aanbiedt, is geen grond om het goede, dat vooral in de methode gevonden 
wordt (en deze kan soms uit enkele voorbeelden blijken), niet te waardeeren 
en te gebruiken... Wie meent dat zij (de grammatica n.1.), wanneer zij zich 
maar van het terrein der vergelijkende taalstudie verwijderd houdt, vasten grond 
onder de voeten heeft, vergist zich deerlijk". Sedert dit geschreven werd, is de 
band tusschen taal weten scha j? en klassieke philologie steeds nauwer aangehaald, 
ook voor de praktijk van het onderwijs. Brugmann, Cauer, Skutsch, 

Niepmann, Stürmer, Kretschmer, Kroll, Hoffmann, Hartmann, Wacker- 

NAGEL, SOMMER, Ed. Hermann met zijn voortreffelijk werk: „Die Sprachwis- 
senschaft in der Schule" (1923), bij de Franschen Meillet en Marouzeau, 

in Engeland Lindsay, ten onzent Cannegieter, Bierma, Schrijnen, Muller, 

om niet meer te noemen, hebben allen in deze richting gewerkt. In de Revue 
des Études Latines verscheen eerst eenige maanden geleden eene verhandeling 
van Marouzeau over dit thema (La Linguistiqiie et l'Enseignement du Latin. 
Principes et méthodes), waaruit ook blijkt, hoezeer thans het vraagstuk van de 
beteekenis der taalwetenschap voor het klassieke onderwijs in Frankrijk op den 
voorgrond staat, terwijl op des schrijvers verzoek de Leidsche hoogleeraar 
Fr. Muller, „k la fois linguiste et pédagogue", in dezelfde aflevering deze 
beteekenis met voorbeelden illustreert ten opzichte van de klankleer en de 
buigingsleer. Hermann spreekt in het zooeven genoemde werk van eene 
wkraftvolle Bewegung unter den jüngeren Sprachlehrern". En ik twijfel dan 
ook geen oogenblik, of mijn Vader, die in de in 1911 verschenen vijfde uitgave 
reeds schreef: „Nauwgezet heb ik overwogen, of ik in dezen nieuwen druk niet 
meer kon volgen het systeem der nieuwere linguistiek", en dientengevolge de 
§§ 20-22 wijzigde, zou thans zelf verder zijn gegaan. Zoo zie ik het dan ook 
niet als iets nieuws, maar als een voortgaan in zijn geest, als een voldoen aan 
den door hem zelf gestelden eisch, het boek „naar verhouding van zijn aard 
te doen beantwoorden aan het standpunt waarop de Philologie thans staat", 
wanneer ik, zij het nog met behoud van den vroegeren vorm en indeeling, 
vooral in de klankleer en de buigingsleer materieel meer dan in vorige drukken 
geschied is, met de resultaten der taalwetenschap rekening heb gehouden. 

Ik denk hierbij weer niet alleen aan het feitelijke op zich zelf, maar ook aan 
hetgeen daarachter ligt. Let men enkel op het resultaat, dan komt het vrijwel 
op hetzelfde neer, of men bijv. in pès de d vóór eene s direct weg laat vallen, 
dan wel zich eerst laat assimileeren (tot t, dan tot s), en daarna de geminata 
zich verenkelen laat; zoodra het echter gaat om inzicht in het taalproces, 
staan beide voorstellingen geenszins gelijk. Als ik den vorm gignö naast genui 
door syncope verklaar, dan komt dit praktisch op hetzelfde neer als dat ik 
den Ablaut te hulp roep, maar zoodra een scherpzinnig leerling ylyvofiai-èysvóprjv 
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kent, loopt men de kans, aldus vragen te krijgen, waarop een bevredigend 
antwoord niet mogelijk is. Op zich zelf schijnt het onschuldig, de e in cecirü 
uit a te laten ontstaan, doch inderdaad komt men zoo niet alleen in strijd met 
het Grieksch, waarin de klinker der reduplicatie steeds t is, maar is ook taal¬ 
wetenschappelijk zulk een overgang moeilijk te begrijpen. Zoowel de nom. hortor^ 
als de genet, honöris had oorspronkelijk 5 in plaats van r, maar in den laatsten 
vorm is de r over 2 uit s ontstaan, in den eersten heeft zij de 5 door analogie 
verdrongen. Laat men dergelijke onderscheidingen buiten beschouwing, dan 
wekt men licht den indruk van willekeur en loopt gevaar, het juiste inzicht in 
het taalproces af te snijden. 

Het scheen mij dus mijne taak, eenerzijds negatief overeenkomstig den beken¬ 
den eisch van Brugmann zooveel mogelijk alles weg te nemen of te verbeteren 
wat volgens den tegen woord i gen stand der wetenschap onjuist is en verkeerde 
voorstellingen zou kunnen wekken omtrent het wezen der taal, aan den anderen 
kant zulke taalwetenschappelijke opmerkingen toe te voegen, die aan het 
bijbrengen van taalkundig inzicht bevorderlijk zijn. 

Nu weet ik wel, dat het hier tenslotte eene vraag is van meer of minder, 
daar volledigheid en absolute nauwkeurigheid zich toch niet laat bereiken; en 
in het algemeen stem ik ook toe, dat deze vraag er eene is van didactischen 
aard, waarin niet de wetenschap, maar de school het laatste woord hebben 
moet. Doch vooral in de tegenwoordige omstandigheden schijnt mij hier toch 
eenige voorzichtigheid geboden en acht ik het in het belang van de school 
zelve, dat ook de wetenschap meespreekt. 

Vergis ik mij niet, dan is het groote gevaar voor de klassieke opleiding op 
dit oogenblik niet zoozeer gelegen in de aanvallen van principieele voorstanders 
van voorbereidend hooger onderwijs zonder Grieksch en Latijn, als wel in de 
steeds verder doorgevoerde demokratiseering van ons onderwijs. Men heeft nog 
onlangs de klacht kunnen lezen van een klassiek docent, dat de gymnasiasten 
van de lagere school komen, zonder andere kennis dan die van de Nederlandsche 
taal, zooals de onderwijzer hun die geleerd heeft, en niet voorbereid op de 
moeilijkheden, die het eerste Latijnsche onderwijs brengt, als daar zijn het begrip 
naamval, de verschillende beteekenissen van van en het gebruik van dit woord. 

Zoo schijnt mij de roep om vereenvoudiging van het onderwijs in de oude 
talen een noodkreet, maar een noodkreet die te denken geeft, en bij hen 
die zich rustig bezinnen, de vraag moet doen rijzen, of de oplossing wel in 
dezen weg behoort te worden gezocht, en of niet eene dergelijke «vereenvou¬ 
diging" inderdaad de dood is voor alle werkelijke klassieke vorming. 

Het bestek van dit Voorbericht laat niet toe, op deze vraag in te gaan. Ik 
volsta daarom met de verklaring, dat ik persoonlijk geneigd ben, mij te scharen 
aan de zijde van den schrijver dezer Grammatica, die reeds meer dan dertig 
jaar geleden van oordeel was, dat «het onderwijs in Latijn en Grieksch niet 
meer kan worden verminderd in omvang, zal het niet geheel zijne beteekenis 
verliezen", en over de waarde van taalwetenschappelijke verklaringen zich aldus 
uitliet: «'t Komt me voor, dat ze voor de leerlingen der hoogere klassen, vooral 
nu de propaedeusis aan de Openbare Universiteiten vervallen is, nuttig kunnen 
zijn, daar zij tot een dieper inzicht in de taal en hare wetten aanleiding kunnen 
geven en, voor vlugge leerlingen vooral, het genot in taalstudie kunnen verhoogen". 

De studie der klassieke talen is nu eenmaal niet eenvoudig, en het schijnt 
mij vooral thans noodzakelijk dit openlijk en onomwonden uit te spreken; wie 
daar niet aan wil, die kan zich zelf en anderen veel onaangenaamheid besparen. 
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indien hij zich van dit terrein verre houdt. Methoden die, waar het voornamelijk 
om het leeren spreken van eene levende taal te doen is, wellicht goede resul¬ 
taten opleveren, zijn daarom nog niet bruikbaar voor het gymnasiaal onderwijs 
in Latijn en Grieksch, dat een geheel ander doel heeft. En voor de bereiking 
van dit doel schijnt het mij in elk geval met Hartmann (Glotta XII (1923), 
biz. 254) hoogst bedenkelijk, wanneer, zooals hij zich uitdrukt, «infolge solcher 
Rücksicht auf die Fassungskraft der Schiller selbst die überlieferten Formen der 
Texte zurecht gemacht, die Akkusative auf -is, die 2. Personen auf -re, die 
Genetive wie negoti, consili usw. beseitigt werden",\ volkomen terecht noemt 
deze paedagoog zulk een verzwijgen van een groot gedeelte der feiten „ein 
falsches Kürzungsprinzip,. das nur zu Halbwissen und Pfuscherei führt". 

Natuurlijk wil ik aan de andere zijde geenszins het gevaar loochenen van 
een teveel aan leerstof, te minder waar een ervaren docent als Dr. Bierma in 
het bekende Rapport over de klassieke Oudheid in het Gymnasiaal Onderwijs 
(1916), bij alle waardeering waarvan zijne woorden overigens getuigen, reeds 
tegen den vorigen druk der Grammatica uit dit oogpunt bezwaren had. Ik 
laat nu daar, of het voorbeeld ter opheldering, dat hij geeft (,/AIs aan den 
leerling wordt gezegd, dat de gen. op -orum ontstaan is uit een vorm op -osum, 
vormt dit voor hem een nieuw feit, dat zijn inzicht in niets vergemakkelijkt"), 
heel gelukkig is gekozen: over den oorsprong van -örum bij de <7-stammen 
toch werd in den vorigen druk, voorzoover ik zie, gezwegen; waarschijnlijk 
bedoelt Dr. Bierma, wanneer hij althans op de Grammatica het oog heeft, 
-arum bij de ö-stammen, waarover men in § 92, A. 2 inderdaad kan lezen: 
„De uitgang van den gen. plur. -r-uin schijnt ontstaan te zijn uit -s-um (vgl. 
§ 27)". Maar overigens wil ik niet tegenspreken, dat deze en andere dergelijke 
mededeelingen op zich zelf voor de leerlingen van geringe waarde zijn. 
De consequentie hieruit moet echter, naar ik meen, eene geheel andere wezen: 
want als men bij -örum slechts opmerkt, dat het de jongere vorm is, naast het 
oudere -urn opgekomen onder den invloed van -arum der ö-stammen, en bij 
-arum niet volstaat met de mededeeling, dat het op -asöm berust, maar tevens 
het Homerische ösa(6)(ov vergelijkt en daarbij voegt, dat -asörn eigenlijk een 
uitgang der pronomina was, wier verbuiging ook in andere opzichten op die 
der substantiva ingewerkt heeft, dan voorkomt men niet alleen verkeerde taal¬ 
wetenschappelijke voorstellingen en heldert een vorm op, die anders vooral om 
de verdere overeenstemming tusschen de verbuiging der ö-stammen in het 
Latijn en het Grieksch (-/, -um, -is, -ös: -oi, -cov, -oig, -ovg) licht zou kunnen 
bevreemden, maar vestigt ook de aandacht op den samenhang van anders voor 
het besef der leerlingen op zich zelf staande en daardoor niet begrepen vormen, 
en voldoet zoo toch zeker aan den door Dr. Bierma zelf gestelden eisch, dat, 
„waar een historisch feit wordt meegedeeld, dit door de verbinding die het 
vormt tusschen andere feiten, door het gemakkelijker inzicht de vermeerdering 
der stof weer goed (moet) maken". Met andere woorden: wil men, gelijk ook 
Dr. Bierma verlangt, het grammaticaal onderwijs opbouwen op den grondslag 
der taalwetenschap, dan zal men niet kunnen bekorten, maar moet ook feiten 
meededen, die, op zich zelf wellicht van weinig waarde, hun beteekenis hebben 
in de omstandigheid, dat ze de tusschenschakel vormen tusschen belangrijke 
dingen. Ik heb gemeend, bij het besproken voorbeeld en elders deze consequentie 
te moeten trekken; en de vermeerdering van den inhoud der Grammatica in 
de nieuwe bewerking is voor een niet gering deel daaraan toe te schrijven: 
niet op één, maar op tientallen van plaatsen heb ik het gevoel gehad, dat ik 
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ZOU moeten kiezen: óf alles weglaten, óf uitbreiden in de zoöeven aangeduide 
richting. Dat ik in een werk als deze Grammatica het laatste koos, zal, naar 
ik hoop, gebillijkt worden door allen die het wenschelijk achten, „dat de 
leerlingen eenig denkbeeld krijgen van de taal als een veranderend geheel, dat 
ze zien, dat die veranderingen volgens vaste wetten plaats hebben, en dat men 
dus van de taal kan spreken als een zich ontwikkelend organisme" (Bierma, p. 35). 
De enkele opmerking, dat de uitgang van de genet. sing. der consonantstammen 
oorspronkelijk -os, -us, -es was en met het Grieksche -og kan vergeleken worden, 
schijnt mij - om nog één voorbeeld te noemen - hier niet voldoende, en 
kan integendeel verwarrend werken: zegt men echter, dat -is, evenals bijv. in 
scribis, op -es berust en dit laatste in Ablautsverhouding staat tot het in het 
oude Latijn ook nog voorkomende -os (Gr. -o?), dat later -us werd evenals in 
servos, dan voldoe ik volkomen aan den gestelden eisch. En wanneer men in 
beginsel eene dergelijke wijze van behandelen aanvaardt, dan zie ik weinig 
reden, haar tot één of enkele casus te beperken. 

Natuurlijk zou men ook voor de taalwetenschappelijke verklaring een afzon¬ 
derlijk boek kunnen nemen, zooals bijv. de door Dr. Renkema in het Neder- 
landsch bewerkte Latijnsche klankleer van Niedermann of voor het Grieksch 
Sommer's Sprachgeschichtliche Erlauterungen; maar in de eerste plaats wordt 
men dan licht te uitvoerig, en ten tweede schijnt het mij zoowel uit paedagogisch, 
als uit wetenschappelijk oogpunt de voorkeur te verdienen, dat stof en verklaring 
in één werk zijn vereenigd. 

Richt men zulk een werk zoo in, dat de verklaringen als regel in de Aan¬ 
merkingen eene plaats vinden, dan schijnt mij voor de vrees, dat aldus de 
leerstof eene te groote uitbreiding zal verkrijgen, nauwlijks reden. Het is van 
groot belang, dat de leerling gedurende zijn geheelen leertijd éénzelfde Grammatica 
kan gebruiken, en reeds om die reden kan de Grammatica niet te klein zijn 
en met de hoofdzaken volstaan, al mag ze natuurlijk niet in een repertorium 
van allerlei bijzonderheden ontaarden. Maar ik zou het ten eenen male onjuist 
achten, wanneer men alles wat in zulk eene Grammatica voorkomt, tot de 
eigenlijke leerstof ging rekenen, die per se gememoriseerd moet worden. En 
met name bij de taalwetenschappelijke opmerkingen komt het hoofdzakelijk aan 
op het begrijpen. Wat men daarvan bij het onderwijs te pas kan brengen, hangt 
af van de individueele omstandigheden, die de leeraar zelf moet beoordeelen. 
„Vernünftige Lehrer werden schon weglassen, was zu viel ist: das ergibt sich 
in der Praxis des Unterrichtes vielfach ganz von selbst", merkt Hermann, Die 
Sprachwissenschaft in der Schule, blz. 6 vlg. terecht op, en ik zeg het mijn 
Vader na in het Voorbericht zijner Grieksche Grammatica: „Wie deze (taal¬ 
wetenschappelijke verklaringen) niet gebruiken wil, kan ze weglaten". Dat er 
niettegenstaande de ongunstige omstandigheden ook ten onzent docenten zijn, 
die er prijs op stellen, omdat zij uit ervaring de juistheid weten van Hermann's 

oordeel: „Weil sprachwissenschaftliche Betrachtung, in vernünftiger Weise ange- 
stellt, den Schiller leicht innerlich zu packen vermag, weil sie seine Ideen 
bereichern kann, erleichtert sie es dem Lehrer, Macht über die Jugend zu bekom- 
men", rechtvaardigt mijns inziens alleen reeds het opnemen ervan. Zelfs zou 
het mij geenszins bevreemden, wanneer ik naar het.oordeel van dezen of genen 
in de verandering en uitbreiding nog niet ver genoeg gegaan was; ten slotte 
blijft dit altijd min of meer subjectief, en ook speelt hier het verloop der 

bewerking eene rol. 
Ook in de Syntaxis heb ik er naar gestreefd het taalwetenschappelijk element 
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meer tot zijn recht te laten komen, en verschillende taalwetenschappelijke opmer¬ 
kingen en verklaringen toegevoegd (zoo bijv. over den genet, bij participia, den 
ge'net. definitivus, quam na comparativi, den coniunct. in afh. vragen, den acc. c. 
inf. enz.), maar hier is het groote verschil met den vorigen druk toch ook nog 
aan een anderen factor te danken. Gelijk ik zeide, heb ik reeds lang den indruk 
gehad, dat, terwijl het eerste deel van de Syntaxis aan volledigheid en duide¬ 
lijkheid weinig of niets te wenschen overliet, het latere daarmeê niet geheel in 
evenredigheid was en met name de leer van het verbum infinitum en de conjuncties 
niet voldoende tot haar recht kwam. Waar hier het onderscheid met hetNeder- 
landsch betrekkelijk groot is, scheen mij overeenkomstig het door den schrijver 
der Grammatica zelf aanvaarde beginsel eene breedere behandeling noodzakelijk. 
Dientengevolge heeft het laatste gedeelte der Syntaxis bij de bewerking de meeste 
uitbreiding en verduidelijking ondergaan. 

Hier verder op de aangebrachte veranderingen in te gaan, schijnt mij overi¬ 
gens onnoodig: voor den gebruiker van het boek doet het er weinig toe, of 
iets al dan niet in den vorigen druk stond; en wie uit anderen hoofde daar 
belang in stelt, die kan gemakkelijk zelf door vergelijking het onderscheid con- 
stateeren. Ik volsta daarom met de algemeene opmerking, dat ik zoo zorgvuldig 
en nauwkeurig als mij mogelijk was alles heb nagegaan en wat mij niet meer 
juist of niet volkomen helder scheen, heb verduidelijkt of gewijzigd: ofschoon 
daarbij, gelijk gezegd, de opzet behouden bleef en blijven moest, zal men toch 
nauwelijks ecne bladzijde aantreffen, die volkomen hetzelfde is, en zijn sommige 
paragrafen geheel omgewerkt of zelfs nieuw geschreven. In de Syntaxis is het 
getal der voorbeelden, waar dit wenschelijk scheen, vermeerderd, de vertaling 
daarvan herzien, en eene lijst van de aangehaalde schrijvers en werken toegevoegd. 

Bijzondere zorg heb ik ook besteed aan het uiterlijk: zoo zijn boven aan de 
bladzijden, overeenkomstig een in eene recensie geuiten wensch, de paragrafen 
en de inhoud vermeld, bij de substantiva en het verbum de uitgangen beter 
onderscheiden, meer aandacht geschonken aan de lengteteekens, nog grootere 
duidelijkheid in den druk en gemakkelijker overzicht nagestreefd. 

Dat door dit alles de omvang van het boek aanmerkelijk grooter moest 
worden, spreekt m. i. van zelf. Wel bewijst Sommer's voorbeeld, dat men zelfs 
eene taalwetenschappelijke schoolgrammatica schrijven kan van geringen om vang; 
maar of dit voorbeeld tot navolging opwekt, waag ik te betwijfelen: men zie 
slechts de paragrafen over den Lautwechsel. Ik voor mij ben tevreden, wanneer 
men op deze bewerking het woord van Martialis kan toepassen: „Non sunt 
longa, quibus nihil est, quod demere possis”. Of dit inderdaad het geval is, 
mogen anderen beoordeelen; dezulken gelieven echter daarbij niet uit het oog te 
verliezen, dat de omstandigheden mij schenen te eischen, bij de bewerking meer 
dan tot dusver geschiedde, rekening te houden met eene kategorie van gebruikers, 
die Dr. Mendes da Costa op het oog had, toen hij in zijne bespreking van 
den vorigen druk schreef: „Gaarne voeg ik daaraan als mijn overtuiging toe, 
dat ook menigeen, die de gymnasiumbanken, ja, die de universiteit achter den 
rug heeft, van het degelijke werk van Prof. Woltjer nog heel veel nut kan hebben". 

Dat ik voor de herziening ruimschoots gebruik gemaakt heb van nieuwere 
en oudere literatuur, behoef ik nauwlijks te verzekeren. Volledige opsomming 
van de werken die ik van meet af aan of in een later stadium raadpleegde, is 
echter niet wel mogelijk, en heeft ook weinig nut. Voor de klankleer heb ik 
mij meest gehouden aan de nieuwe uitgave van Sommer's „Handbuch der 
Lateinischen Laut- und Formenlehre" met de „Kritische Erlauterungen", daar- 
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naast echter ook Lindsay's „Latin Language" en «Short Historical Latin Grammar" 
(1915), de „Historische Grammatik der Lateinischen Sprache” I van Stolz, 

Ernout's „Morphologie Historique du Latin" (1914) en ook Niedermann's 

Historische Lautlehre des Lateinischen" gebruikt. Voor de Syntaxis hebben de 
vierde uitgave der Lateinische Grammatik van Stolz en Schmalz, de Gram- 
maire Comparée du Grec et du Latin, Syntaxe, van Riemann en Goelzer, de 
door Lejay herziene Syntaxe Latine van Riemann (1920), voor het laatste gedeelte 
ook Laurand's Gramm. hist. latine en de nieuwe bewerking van Kühner's Ausf. 
Grammatik der Lat. Sprache, Satzlehre, door Stegmann, mij goede diensten bewezen. 

Van de vreemde schoolgrammatica's die ik vergeleek, mogen hier metname 
die van Sonnenschein (A new Latin Grammar, 1917), Postgate, Hale en 
Buck, Harre, Landgraf, Niepmann en Sommer's Lat. Schulgr. en Ver- 
gleichende Syntax der Schulsprachen (voor het laatste gedeelte der Syntaxis) 
genoemd worden; ook de Nederlandsche heb ik geregeld ingezien. 

Dat ook werken over de Grieksche grammatica als Brugmann—Thumb, 

Hirt, Stahl, en algemeene als Brugmann's Kurze Vergleichende Grammatik 
mij van nut waren, spreekt van zelf. 

Wanneer ik daarbij nog Neue—Wagner, Walde, den Antibarbarus, Meillet— 

PRINZ, Schrijnen, Kroll (Die wissenschaftliche Syntax im Lat. Unterricht), 
Cramer (Der Lat. Unterricht), .Wackernagel's Vorlesungen, monographieën 
als van Lebreton, en verschillende besprekingen en artikelen in de (Berliner) 
Philologische Wochenschrift, Bursian's Jahresberichte en Glotta noem, dan meen 
ik althans het voornaamste te hebben aangegeven. 

Hun die mij in eenigen vorm opmerkingen maakten die tot verbetering van 
het werk dienen konden, breng ik hier openlijk mijn dank. Inzonderheid komt 
die dank toe aan mijn ambtgenooten Schrijnen en Muller, van wie de eerste 
de proeven over de klankleer heeft doorgezien, de ander ook voor bijkans heel 
het overige deel van het werk mij van zijn veelomvattende kennis en diep inzicht 
heeft laten profiteeren. Met erkentelijkheid vermeld ik voorts nog, dat mijn 
ambtgenoot De Groot over de paragraaf over den rhythmus zijn oog heeft 
laten gaan. En eindelijk is het mijn plicht, hier uiting te geven aan mijne 
waardeering voor de zeer tegemoetkomende houding der Firma J. B. Wolters. 

Ik ben aan het einde. Mijn voorwoord is onwillekeurig eene apologie gewor¬ 
den, eene apologie voor mij zelf, mijne wijze van bewerken, voor de onverzwakte 
handhaving van het peil van het klassiek onderwijs, maar niet voor het boek als 
zoodanig. Want dit heeft geen verdediging van noode. «(Deze grammatica) heeft 
haar weg gevonden en zal die wel blijven vinden", schreef Dr. Mendes da 

CosTA in de aangehaalde bespreking van den vorigen druk, aldus aan een feit 
dat hij vaststelt, eene voorspelling vastknoopend. Het feit behoeft geen nadere 
verklaring: de wetenschappelijke opzet en paedagogische inrichting van het 
werk, zijn eenvoudige en rationeele methode, zijn volgen van het genetisch 
principe bij de behandeling van verbuiging en vervoeging, zijn uitgaan van 
het zuivere klassieke proza, om niet meer te noemen, motiveeren het ten volle. 
Of de voorspelling thans nog in ver\mlling gaan zal, moet de toekomst leeren: 
de omstandigheden zijn niet meer dezelfde als toen zij werd gedaan. Indien 
desniettemin mijn arbeid er toe mocht hebben bijgedragen, dat zij wordt 
bewaarheid en aldus de meer wetenschappelijke beoefening van het Latijn ook 
op het Gymnasium wordt bevorderd, zou de moeite en zorg die deze bewerking 
mij gekost heeft, althans niet ijdel geweest zijn. 

Amsterdam, Mei 1924. R. H. WOLTJER. 
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INLEIDING. 

§ 1. Het Latijn is, wat den naam betreft, de taal der Latini of bewoners 
van de in Midden-Italië gelegen landstreek Latiurn, inderdaad is het de taal 
van ééne Latijnsche stad: het oude Rome, die, tengevolge van de ver¬ 
overing der wereldheerschappij door de Romeinen, zich langzamerhand tot 
wereldtaal ontplooide. 

Het behoort, als een der oude Italische dialecten, tot de groote familie der 
Indo-Germaansche talen, en heeft in het bijzonder met twee van deze vele 
punten van overeenkomst: aan de eene zijde met het Keltisch, aan de andere 
met het Grieksch. 

Behalve het Latijn rekent men tot den Italischen taaltak, als zelfstandige groep 
voornamelijk het Oscisch, de taal der Samnieten, en het Umbrisch, beide 
uit enkele opschriften ons eenigermate bekend. Daarentegen is het Etruscisch, 
de taal der Etruriërs, waarin wij meer dan 8000 inscripties bezitten (voor het 
grootste deel weliswaar alleen namen bevattend), vrij zeker noch eene Italische, 
noch ook eene Indo-Germaansche taal; voor het overige heeft men het tot nu 
toe trots zeer veel scherpzinnigheid slechts voor een klein deel kunnen ontcij¬ 
feren, en is het nog niemand gelukt, de verwantschap ervan met eenige andere 
taal te bewijzen; veel verder dan de negatieve uitspraak van Dionysius van 
Halicarnassus: «De Etruriërs zijn aan geen volk gelijk, noch in taal, noch in 
zeden’', zijn ook wij in dit opzicht nog niet gekomen. 

Door de uitbreiding van Romes macht over Italië hebben de andere Italische 
dialecten,- die geen of althans bijna geen eigen letterkunde bezaten, moeten 
wijken voor het Latijn: vooral na het mislukken van de laatste poging der 
Italische volken tot behoud van hunne individualiteit, waarvan de bondge- 
nootenoorlog (90-88 v. Chr.) eene uiting was, zijn zij weldra geheel uit het 
gebruik verdwenen. 

§ 2. a) Als iedere levende taal, heeft het Latijn gedurende de vele eeuwen, 
dat het gesproken werd, tal van veranderingen ondergaan; veranderingen, 
welke ten slotte hebben geleid tot het ontstaan der zoogenaamde Romaansche 
talen van thans, die zich uit de (overigens in verschillende kringen en op ver¬ 
schillende plaatsen van het uitgestrekte Romeinsche rijk verschillend gesproken) 
populaire omgangstaal (het zoogen. vulgaire of volks-Latyn) hebben 
ontwikkeld. 

Deze veranderingen te beschrijven, is de taak der historische grammatica. 
Tot de Romaansche talen, die dus als dochtertalen tot het Latijn als moeder¬ 

taal, in dezelfde verhouding staan, als dit tot de Indo-Germaansche grondtaal, 
WOLTJER, Lat. Gramm. 6e druk. 1 
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behooren hoofdzakelijk het Rumeensch, het Italiaansch (niet te verwarren 
met het hiervóór genoemde Italisch), het Fransch, het Spaansch en het 
Portugeesch. 

Aanm. Het onderscheid tusschen het vulgaire Latijn en de hoogere schrijf¬ 
taal openbaart zich in klankveranderingen en accentverschuivingen [bijv. *cinque 
(= quinqué), Fr. cinq vijf; ^auscoltare (= auscultare), Fr. e'couter \\x\si^rtn ] 
tenébrae (schrijft, ténebrae), Fr. ténèbres duisternis], in analogievormingen, in 
vereenvoudiging en nivelleering van de verbuiging en vervoeging, met name 
ook in den woordenschat die van de schrijftaal dikwijls aanmerkelijk ver¬ 
schilt; ter illustratie van dit laatste mogen de volgende voorbeelden dienen: 

1 
Schrijftaal 

! 
Vulgair Latijn Fransch 

avond vespera sera (dies) soir 
been crus gamba (xapnri) 1 jambe 
bron fons fontana fontaine 
hoofd caput testa tête 

mond os bucca (wang) bouche 

paard equus caballus cheval 

schaap 1 ovis vervex, berbix (berbis) brebis 

laag humilis i bassus bas 

eten 1 edere man du care (kauwen) manger 

dikwijls j saepe , subinde souvent. 

b) Wanneer wij hier van het Latijn handelen, hebben we echter niet het oog 
op deze gesproken taal, maar, althans in de eerste plaats op de veel minder en 
veel langzamer zich wijzigende, en daardoor van de spreektaal steeds meer ver¬ 
schillende hoogere schrijf- en literatuurtaal, zooals die ons hoofdzakelijk 
in de letterkundige voortbrengselen der oude Romeinen bewaard is. 

In deze schrijf- en literatuurtaal pleegt men, af gezien van enkele vóór- 
literaire overblijfselen (fragmenten van cultusliederen en wetten), die - ofschoon 
gedeeltelijk in een jongeren vorm overgeleverd - uit het oogpunt van de 
geschiedenis der taal, natuurlijk groot belang hebben, maar voor ons doel van 
ondergeschikte beteekenis zijn, de volgende perioden te onderscheiden: 

10. de archaïsche periode (± 240—± 80 v. Chr.); 
20. de klassieke of gouden periode (± 80 v. Chr.—± 14 n. Chr. [dood 

van Augustus]); 
30. de periode van het zilveren Latijn (± 14—± 117 n. Chr.); 
40. de archaïseerende periode (± 117—± 180 n. Chr.); 
50. de periode van verval. 

§ 3. 10. De archaïsche periode is de periode van groei, van het 
begin der onder den bevruchtenden invloed der Grieksche beschaving opbloei¬ 
ende literatuur. Over het algemeen staat de schrijftaal in deze periode nog 
tamelijk dicht bij het gesproken Latijn; vandaar dat het archaïsche Latijn een 
aantal verschijnselen gemeen heeft met het latere volkslatijn en met de Romaan- 
sche talen, die men in het klassieke Latijn tevergeefs zal zoeken. De uitste- 
kendste vertegenwoordigers dezer periode zijn Plautus en Terentius, voor 
het proza ook Cato Maior. 
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§ 4. 20. Haren hoogsten bloei bereikte de Latijnsche schrijftaal in de laatste 
jaren der Republiek en onder de regeering van keizer Augustus; deze tijd heet 
de klassieke of „gouden” periode. Voor ons doel is deze periode de meest 
belangrijke. In haar bloeiden de voornaamste schrijvers: Cicero, Caesar, 

Sallustius, Vergilius, Horatius, Ovidius enz.. Cicero vooral is onze 
rijkste bron voor het klassieke Latijn, daar hij de urbanitas^ de beschaafde taal 
der oude aanzienlijke familiën in Rome (in tegenstelling met den sermo plebeiiis 
of rusticus)y het zuiverst uitdrukt, en bij hem de voortreffelijke eigenschappen 
van het Latijn, kracht en waardigheid, logische juistheid en helderheid, het 
meest uitkomen. Met Cicero wedijvert in menig opzicht Caesar. 

Andere prozaschrijvers uit dien tijd zijn, wat de zuiverheid van taal betreft, 
minder na volgenswaardig: zij jagen naar effect, meer dan naar helderheid en 
juistheid van uitdrukking; dat effect trachten zij te verkrijgen, door archaïsmen 
(verouderde woordvormen en uitdrukkingen) en Graecismen te bezigen, zooals 
vooral Sallustius doet, of door de taal der dichters na te volgen, wat bijv. 

het eigenaardige van den stijl van LiViUS uitmaakt. 

§ 5. 30. Op dezen bloeitijd volgde de periode van het „zilveren” Latijn, 
waartoe reeds Livius den overgang vormt. Onder de prozaschrijvers uit dit 
tijdperk zijn vooral te noemen: Seneca, Quintilianus, Plinius de jongere 
en Tacitus. Door de groote uitbreiding die het Latijn verkregen had, werden 
de taalvormen hoelangs zoo meer vermengd en verzwakt, terwijl de schrijvers 
door eenen rhetorisch gekunstelden stijl zochten te behagen; de grenzen tus- 
schen poëzie en proza werden dikwijls uitgewischt; en met name verdwijnt de 
kunst van den periodenbouw (§ 682), waardoor het klassieke Latijn zich kenmerkt: 
over het algemeen geeft men aan korte, los aaneengevoegde zinnen de voor¬ 
keur. Overigens ging ieder auteur zijn eigen weg; een algemeene regel bestond 
er niet; reeds daardoor alleen zou het moeilijk zijn, deze periode tot voorbeeld 

te nemen. 

40. In de archaïseerende periode, die zich nauw aan de vorige aansluit, 
tracht men de literatuurtaal weer tot nieuw leven te brengen door het gebruik van 
allerlei woorden en uitdrukkingen uit het vóór-Ciceroniaansch Latijn, waarbij 
tevens eene zekere minachting voor den klassieken stijl aan den dag gelegd wordt. 
De voornaamste schrijvers van dezen tijd zijn Gellius, Fronto, Apuleius. 

§ 6. 50. Tegen het einde der 2de eeuw na Chr. begint voor de hoogere 
schrijftaal de periode van verval: in steeds sterkere mate dringen elementen 
der volkstaal, provincialismen en vulgarismen, in haar binnen, waarmede eene 
toenemende vermindering van de kennis der klassieke schrijftaal, verwording van 
den zinsbouw, verkeerd gebruik der buigingsvormen enz. hand in hand gaat. 
Toen de innerlijk verzwakte Romeinsche wereldmacht bezweek onder den druk 
der Germaansche volksstammen, moest ook de Latijnsche literatuurtaal de heer¬ 
schappij afstaan aan den eeuwen lang door haar teruggedrongen sermo vulgaris. 
Van beteekenis is deze laatste periode in de geschiedenis der oud-Latijnsche 
schrijftaal vooral door den toenemenden invloed der Christelijke schrijvers, 
als Tertullianus, Cyprianus, Augustinus en anderen, in wier kring ze zich 

nog het langst staande hield. 

Uit het gewone leven verdrongen, vindt de oude Latijnsche schrijf- en 
literatuurtaal eene toevlucht in de Middeleeuwsche kloosters, en leeft daar 

1* 
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verder haar eigen leven. Eene werkelijk „doode” taal wordt ze eerst door het 
Italiaansche Humanisme, dat, door terug te keeren tot het Ciceroniaansch Latijn 
en navolging hiervan tot eisch te stellen, aan alle levende historische ontwik¬ 
keling een einde maakte. 

Min of meer kunstmatig geconserveerd is de Latijnsche schrijftaal als taal 
van wetenschap en Kerk, tot op onzen tijd in gebruik gebleven. 

§ 7. Onze kennis van het Latijn wordt voornamelijk geput: 

10. allermeest uit de Romeinsche literatuur, voorzoover ze ons in 
afschriften (handschriften, libri maniiscripti, codices) bewaard is; de alleroudste 
handschriften die wij bezitten, klimmen waarschijnlijk niet hooger op dan tot 
de 3de eeuw na Chr.. Buitendien hebben wij nog fragmenten van papyrusrollen^ 
die te Herculaneum en in Egypte opgedolven zijn; 

20. uit de Romeinsche opschriften (inscriptiones) in steen en metaal, 
waarvan een enkele opklimt tot in de 5de of 6de eeuw v. Chr.; 

30. uit de mededeelingen der Romeinsche taalgeleerden (gram¬ 
matici). 



EERSTE DEEL. 

DE LEER DER KLANKEN EN LETTERGREPEN. 

HOOFDSTUK 1. 

KLANKTEEKENS EN UITSPRAAK. 

A. KLANKTEEKENS. 

§ 8. De oude Romeinen gebruikten, om de klanken, die in hunne 
woorden gehoord werden, door teekens voor te stellen, een alphabet 
van 21 letters, wier naam en vorm (hoofdletters) overeenstemmen met 
die der onze welke eraan ontleend zijn. 

Klinkers: A, E, I, O, V(U). 
Medeklinkers: B, C, D, F, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, X.- 
Het klassieke Latijn kent 4 tweeklanken: EU (zeer zelden), AE, 

AU, OE. 

Aanm. 1. De Romeinen hebben hun alphabet aan de Chalcidische Grieken 
van Beneden-Italië ontleend, maar de namen der letters zelf gevormd. 

Aanm. 2. De J (eene verlengde I) en de W (eene dubbele V) werden 
door hen niet gebruikt; voor de U öTi de V hadden zij slechts één teeken: 
V; Y en Z komen alleeh in vreemde, vooral in Grieksche, woorden voor. 

Tegenwoordig neemt men in de uitgaven der Latijnsche schrijvers ge¬ 
woonlijk de I als klinker en als medeklinker (J), maar de V als mede¬ 
klinker en de U als klinker; in enkele is echter de V consequent zoowel 
klinker als medeklinker. 

Aanm. 3. De C werd oorspronkelijk gebruikt, zoowel om den K-klank, 
als om den G-klank (§ 10, 2) voor te stellen: *leciones^) = legiones, *Cartaci- 
niensis = Carthaginiensis; vandaar nog in het klassieke Latijn C. als 
verkorting voor den eigennaam Gaius en Cn. voor Gnaeus. 

Het letterteeken G is (omstreeks 300 v. Chr.) door eene kleine wijziging 
van de C gemaakt, toen men den stemhebbenden keelklank (§ 22) door 
een teeken van den stemloozen wilde onderscheiden. 

Aanm. 4. De K werd in het klassieke Latijn slechts zelden gebruikt, 
met name als verkorting voor Kalendae de eerste dag der maand, Kaeso, 
een eigennaam, en kaput (kapittel); schrijft men deze woorden voluit, dan 
kan men K of C gebruiken: Kdl^ndae {KciL) of Calendae {Cal), Kcieso of 
Caeso, Kciput of Caput. Zoo ook Karthago en Carthago. 

1) Vormen, met een sterretje voorzien, moeten niet gebruikt worden. 
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B. UITSPRAAK. 

§ 9. Wij spreken over het algemeen het Latijn gewoonlijk 
uit even als onze eigene taal, doch dienen op de volgende 
bijzonderheden te letten: 

10 De c wordt vóór a, o, u en au, vóór medeklinkers en aan 
het einde der woorden, als k, vóór andere klinkers en 
tweeklanken als s of ts uitgesproken: carcer kerker, spreek 
uit kartser] Caesar keizer; fac doe; Cyprus\ centaurus. 

20 De i wordt uitgesproken als j, wanneer zij in 't begin van eene 
lettergreep vóór een klinker staat, overigens als i: 
iam reeds, spr. uit jam\ ieiünus nuchter, spr. uit jejünus] iocus 
scherts, spr. uit jocus] index rechter, spr. uit jüdex] cöniungo ik 
voeg samen, spr. uit cönjungo] maar: praeteriens voorbijgaand, spr. 
uit prae4er-Uens\ tenuia tengere, spr. uit te-nu4 a. 

30 In de klankverbindingen -ngu-, gevolgd door een klinker, qu-, waarop 
altoos een klinker volgt, en sua-, sue-, wordt de u in den regel 
als een medeklinker (w) uitgesproken: 
anguis slang, spr. uit angwis) lingua tong, spr. uit lingwa] 
languidus kwijnend, spr. uit Idngwïdus] quidam een zeker iemand, 
spr. uit kwiedam] quasi alsof, spr. uit kwasi] quoque ook, spr. uit kwokwe] 
suadeo ik raad aan, spr. uit swadeo] suavis aangenaam, spr. uit swdvis\ 
süêtus gewoon, spr. uit sweetus\ maar: arguo ik stel in het licht, 
spr. uit argu-o] sua zijne, spr. uit su-a. 

40 ti- luidt vóór klinkers als tsi-: 
negotium zaak, oratio redevoering, iustitia rechtvaardigheid, spr. uit 
jusdi-tsi^a^ distinctio onderscheiding, prudentius verstandiger; 
doch na s, t en x blijft de uitspraak -ti-: östium monding, iüstius 
rechtvaardiger (vergelijk iustitia), Bruttius ager het land der Bruttii, 
permixtio vermenging; zoo ook in tötius van den geheelen, spr. 
uit too-tie-us. 

Aanm. Ook de oude infinitivi op -ier, als *nltier steunen (= nïtï), 
behouden den zuiveren t-klank. 

50 De tweeklank oe wordt uitgesproken als de hollandsche klank eu, 
eu daarentegen als ui: proöemium inleiding, voorwoord, eheu ach! 

60 Waar ie in het Latijn voorkomt, moeten steeds beide klinkers 
afzonderlijk worden uitgesproken, bijv.: diés dag, spr. uit di-ês; 
pariës wand, spr. uit pdrUës; audiêbam ik hoorde, spr. uit audi ëbam. 

§ 10. De in de vorige § beschreven uitspraak sluit zich aan bij die van de 
Humanisten uit de 15de eeuw, en geeft dus althans tot op zekere hoogte 
de uitspraak weer van het Latijn in zijne laatste periode. 

Van deze humanistische uitspraak wijkt die der beschaafde 
Romeinen in den bloeitijd aanmerkelijk af. Over deze oud-Romeinsche 
uitspraak van het Latijn zij het volgende opgemerkt: 
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§ 10. 

1. De c werd altijd als k uitgesproken: carcer kerker (dus: karker)\ 
cellarium kelder; cerasusVtxs] CaesarVe\ztv\ c/stokist; artiicus, amlci; dicö, dlcis; 
acer, acris; Kixégwv = Cicero; Ttgtyxima = principia; zoo vindt men op oude 
inscripties: *dekembres voor decembres; *pake voor pace; KHNZON = censum. 

2. De g klonk ongeveer als de g in het fransche garde, grand. 
Daar in den oudsten tijd voor den C- en den G-klank slechts het ééne teeken C 
werd gebruikt (§ 8, A. 3) en ook de stemlooze en de stemhebbende gutturale 
explosiva (§ 22) in de uitspraak elkander nader kwamen dan later, is er dikwijls nog 
weifeling in de spelling van sommige woorden merkbaar: vicesimus en vigesimus 
de twintigste; tricesimus en trigesimus de dertigste; cygnus en cycnus zwaan i). 

3. De h was eigenlijk geen zelfstandige klank, maar slechts eene 
adspiratie (aanblazing) van den klinker. De oude Romeinen gebruikten haar 
zelden; ten tijde van Cicero verkeerde men in eene periode van overgang en 
in ’t laatst van den keizertijd verdwijnt zij geheel. Niet zelden vindt men verschil 
in spelling: harëna en arena zand; havé en avé wees gegroet (maar avëre ver¬ 
langen); eriis en herus heer; Hadria en Adria eene stad in het gebied van Venetië. 

4. De i werd over het algemeen uitgesproken als bij ons. Somtijds wisselt i 
in de spelling met u (de oudere schrijfwijze): zij geeft dan een klank weer, die 
tusschen (de Duitsche) ü en ï in lag (ü): clipeus en clupeus schild; lubeUn 
libet het lust, behaagt; monumentum en monimentum gedenkteeken; optimus 

en optumus de beste (vgl. onder 10). 
In woorden als Aidx, Qaius, Pompéius, Tröia, mdior^eius, pèior, waar de i 

tusschen twee klinkers staat, wordt zij uitgesproken als ij, dat is als eene i die 
overgaat in eene j (vgl. ons koeien). 

Men schrijve: cönicio, dêicio, inicio, pröicio, rêicio, trdicio, ëicio, met eene 
enkele i, die men echter met eene zwakke j ervóór moet uitspreken. 

5. De m klonk zwak aan het einde van een woord, zeer zwak wanneer 
het volgende woord met een klinker begon (vgl. § 19, A. 3 c). 

6. De n werd uitgesproken als bij ons, ook vóór een keelklank: ancÖra 

(ayxvga) anker, longus lang. 
7. De o werd over ’t algemeen uitgesproken als bij ons. Vóór 1 -f- conso¬ 

nant (niet in de verbinding -öll-) ging ö in de uitspraak over in u; na v bleef 
men echter nog tot aan den keizertijd o schrijven: vandaar volgas en vulgus 

het gemeen, volt en vult hij wil, enz. 

Aanm. 1. In de klankverbinding vÖ- ging ö in den loop der 2de eeuw 
V. Chr. in ë over vóór r, s en t : oud-Lat. vorsus naar, -waarts, wordt 
versus, vortere keeren vertere, vortex draaikolk vertex, voster vester, *votö 

ik verbied veto. 

S. De s werd uitgesproken ongeveer als bij ons; ook tusschen klinkers was 
zij stemloos; men schreef en sprak nog ten tijde van Cicero: caussa{= causa), 
cassus (== casus) enz. (vgl. § 24, 5®, b). Aan het einde van een woord werd zij 
zwak uitgesproken, zeer zwak na een korten klinker, wanneer het volgende 
woord met eene consonant begon. 

o. De t werd uitgesproken evenals in onze taal. De uitspraak van 
ti als tsi dagteekent eerst uit het laatst van den keizertijd; de Romeinen in den 
tijd van Cicero en Augustus spraken ti in Tatius, iustitia enz., evenzoo uit 
als in tiara tulband. 

1) Hier en elders zijn de meeste gebruikelijke vormen het eerst geplaatst. 
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Daar onze handschriften echter uit de middeleeuwen stammen, toen ti als tsi 
werd uitgesproken, is van eenige woorden de spelling onzeker geworden of bedorven. 

Men schrijve: nuntius bericht (niet nuncius), nuniiare berichten (niet 
nunciare), cöntio vergadering (niet cöncio); maar; condicio voorwaarde 
(niet conditio), convicium scheldwoord (niet convitium), sóldcium troost 
(niet solatium), subditicius ondergeschoven (niet subdititius), enz.. 

10. a) De u werd, wanneer zij klinker was, in den regel uitge¬ 
sproken als onze oe; de korte u had eenen klank, wat meer overhellende 
naar de o, als in het Duitsche Butler, Luft; in den ouden tijd vindt men ook 
‘ioudex voor iudex, *abdoucit voor abducit, *Loucana voor Lucana. 

Buitendien kent het Latijn ook den klank ü, uitgesproken als onze u in 
uren; in de oudere periode werd hij door u, in de latere door i (y) voorge¬ 
steld (vgl. onder 4). 

Wanneer s, g, q voorafgaan en een klinker in dezelfde lettergreep volgt, 
dient de u om een doffen w-klank voor te stellen: unguentum7&\i,reliquus owng. 

b) De V klonk zachter dan bij ons, bijna als de Engelsche w: vlcus wijk, 
dorp; vJnuni wijn. 

Tweeklanken. 

11. De tweeklank ai was in den klassieken tijd reeds in ae overgegaan, 
ofschoon hij bij dichters, die van ouderwetsche vormen houden, in grafschriften, 
op munten enz. ook dan nog voorkomt; zoo staat Romae te Rome, voor *Romai, 
aedilis een overheidspersoon (bouwheer), voor enz.; ook ae werd echter 
eerst nog als tweeklank uitgesproken (a + e, ongeveer gelijk in het Duitsch ai). 
Eerst in den keizertijd werd de uitspraak van ae als monophthong, die ook 
wij nog volgen (als open ë, in onderscheiding van oorspronkelijk ë, dat ge¬ 
sloten was), algemeen. 

12. Evenzoo is de tweeklank oi in oe overgegaan (uitgesproken als onze 
eu (zie § 9, 5^)); oe ontwikkelde zich meestal verder tot ü : *oinos, *oenuSy 

nnus ] het blijft echter bijv. 'm foedus verbond. 

Dikwijls worden in de spelling onzer handschriften ae, oe en e verwisseld. 
Men schrijve: 
caelebs ongehuwd (niet coelebs); 
caelum hemel (niet coelum)] 
Cé na maaltijd (niet caena of coena)] 
cèteri de overigen (niet caeteri)] 
fêtus vrucht (niet foetus) ] 
maestus treurig (niet moestus)] 

13. De tweeklank ei had in den klassieken tijd niet meer de uitspraak 
van onze ei (behalve in hei ach 1), maar was langzamerhand (over gesloten ë) 
in ï overgegaan: dlcö ik zeg, uit *deicö (vgl. Gr. Ö£ixvv(.u). In het schrift hield 
ei zich echter nog geruimen tijd staande, en werd nu zelfs ook voor oorspr. ï 
geschreven. Vandaar ook later nog vormen als *omneis voor omnJs (pmnès) alle, 
^heic voor hic hier, enz.. 

14. De tweeklank au werd uitgesproken als bij ons. In de volkstaal 
ging hij vroeg in ö over. 

Aanm. 2. Ou komt in klassiek Latijn niet voor: daarvoor staat ü (zie onder 10). 

15. De tweeklank eu komt slechts in enkele woorden voor, als: heii^ eheu 
ach!, neu = nëve en opdat niet, seu = sive of indien, ceii gelijk, neiiter 
geen van beide, neutiquam geenszins. 

oboedire gehoorzamen obedire) ] 
obscënus gemeen (oudere vorm ob~ 

scaenus) ; 
proeliiim gevecht (niet praelium)] 
scaena tooneel (niet scena). 
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16. De klankverbinding ui is door de Romeinen nooit algemeen als 
tweeklank erkend; zij komt slechts voor in huic en cui. 

Aanm. 3. Uit het bovenstaande blijkt, dat men eigenlijk niet kan spreken 
van de uitspraak van het Latijn : het werd (afgezien van plaatselijke ver¬ 
schillen) in de verschillende perioden evenmin gelijk uitgesproken als het 
Nederlandsch. Eene wetenschappelijke uitspraak van het Latijn zou derhalve 
meebrengen, dat men Cicero op eene andere wijze uitspreekt dan eenen 
schrijver van de 5de eeuw n. Chr., en bij den eersten jus-ti-ti-a zegt, bij den 

laatsten jusdi-tsi-a. 
Aangezien dit natuurlijk niet gaat, moet men met het oog op de praktijk 

eene keuze doen. 
Thans willen niet weinigen weer tot de Ciceroniaansche uitspraak terug- 

keeren, en dus c steeds als k, u als oe, ti altijd als ti spreken. Ofschoon 
dit op zich zelf gerechtvaardigd is en met het oog op de klankleer veel 
voor heeft, is het, strikt genomen, niet veel minder willekeurig, dan dat 
men de Humanistische uitspraak tot maatstaf neemt; bovendien is het voor 
ons toch niet meer mogelijk, geheel zoo te spreken, als de oude Romeinen 

in den bloeitijd. 

HOOFDSTUK II. 

DE KLINKERS EN HUNNE VERANDERINGEN. 

A. VERDEELING DER VOCALEN. 

§ 11. A. Wat den duur (quantiteit) betreft, zijn de Latijnsche 

klinkers (litterae vocdles) van nature lang {longae) of kort (brevês). 

In het schrift werd het onderscheid tusschen deze beide door de Romei¬ 

nen gewoonlijk niet uitgedrukt, zoodat a zoowel a, als aa weergaf. 

Thans pleegt men in linguïstische werken de lange klinkers aan te 

duiden, door het teeken — erboven te plaatsen, de korte door : 

a, ë, ï, ö, ü; a, ë, ï, ö, ü. 

In dit boek zal in den regel alleen het eerste^ zoo noodig, geschieden; 

in twijfelachtige gevallen heeft men dus de klinkers zonder teeken voor 

kort te houden. 
Lang uitspreken heet prödücere^ kort uitspreken corripere. 

Aanm. 1. a) Somtijds wordt door de dichters een klinker nu eens 
lang, dan weer kort gebruikt; men noemt zulk een klinker dan veelal 
anceps dubbel, twijfelachtig, onbepaald. Ook in dit geval heeft men 
echter met werkelijke korte en lange klinkers te doen: eene „onbe¬ 
paalde” quantiteit bestaat niet; en ook kent het Latijn geen „tusschen- 
quantiteif'. Het begrip anceps hoort thuis in de metriek: wanneer dichters 
eenzelfden klinker nu eens lang, dan weer kort meten, maken zij gebruik 
van de omstandigheid, dat sommige klinkers in verschillende perioden van 
de taal eene verschillende quantiteit hadden (zoo ambo en amböy ook mihï 
en mihï), of ook twee van huis uit verschillende vormen naast elkaar be¬ 
stonden (zoo prö- (uit prö(d)-) en pró-)] in patris naast pdtris e. d. eindelijk 
is niet de quantiteit van den klinker, maar van de lettergreep anceps: 
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de klinker is en blijft kort, maar de korte lettergreep (pa4ris) kan door 
,/positie” lang worden {pat-ris)\ vgl. § 32. 

b) Volgens de theorie der oude grammatici en metrici is, althans in de 
poëzie, de verhouding van een langen tot een korten klinker als die van 
een halve noot tot een kwartnoot in de muziek, dus als van 2:1. Aan deze 
theorie houdt men gewoonlijk nog vast. Inderdaad geven echter de termen 
lang en kort geene bepaalde tijdsverhouding aan, en zijn niet alle lange 
klinkers even lang, alle korte even kort. 

Aanm. 2. De Romeinen lieten het verschil in lengte (niet te verwarren 
met den klemtoon: § 43) duidelijk hooren, maar in onze uitspraak wordt 
het dikwijls verwaarloosd, zoodat men leest: non est ênim allo mödo 
diihiiim quin, qui bonos consules habent, mèlius agant, terwijl het moest 
zijn: nön est enim ïillo niodo dubiuni quln, qui bonos cönsulës habent, 
rnelius agant, bijna juist het omgekeerde dus. 

Aanm. 3. Gelijk uit inscripties blijkt, werd ook door de oude Romeinen 
de lengte van eene vocaal een enkel maal in het schrift weergegeven: zoo 
vindt men schrijfwijzen als paastores, ivvs, en dgl.. 

§ 12. B. Naar den stand der tong bij het spreken kunnen de vocalen 
op tweeërlei wijze verdeeld worden: 

10 in vóórklinkers en achterklinkers, naargelang de tong bij het vormen 
ervan naar voren geschoven of teruggetrokken wordt; men gaat bij deze 
indeeling uit van de a, die met slap op den bodem der mondholte lig¬ 
gende tong gesproken wordt; 

20 in open en gesloten klinkers, naarmate de afstand tusschen tong en 
gehemelte bij het vormen ervan grooter of kleiner is. Open en gesloten 
zijn geen absolute begrippen: tusschen beide zijn tal van overgangen 
mogelijk; het meest open is de a, waarbij de lucht zonder eenige belem¬ 
mering uit kan stroomen, het meest gesloten ï en ü, waarbij de luchtstroom 
tusschen tong en gehemelte slechts een nauwen doorgang heeft. 

We verkrijgen dus het volgende schema: 

s g? 
c <u 
0^ n s jc 5 

i ^ So 

kleinst 

grootst 

Tong 
naar voren geschoven teruggetrokken 

B. VERANDERINGEN DER VOCALEN. 

§ 13. In den loop van de geschiedenis der Latijnsche taal hebben 
zoowel de klinkers als de medeklinkers velerlei veranderingen ondergaan. 

Om deze veranderingen te begrijpen, moet men zich zooveel mogelijk los¬ 
maken van het schriftbeeld, en uitgaan van de gesproken taal: ze zijn niet 
opzettelijk geschied, maar onbewust en mechanisch, meestal onder den 
invloed van andere naburige klanken, van het accent, enz.. 

In verband hiermede zijn ze niet nu eens ingetreden, dan weer achterwege 
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gebleven, maar hebben zich in eene zelfde periode van de taal onder dezelfde 
voorwaarden steeds op gelijke wijze herhaald (klankwetten). 

Schijnbare afwijkingen van dezen regel zijn voor het grootste deel te danken 
aan de werking der analogie, d. i. de neiging, om woordvormen die in functie 
of beteekenis verwant zijn, ook uiterlijk op elkaar te doen gelijken. De analogie 
speelt vooral op het gebied der verbuiging en vervoeging eene belangrijke rol. 

Vgl. de voorbeelden in § 15, A. 4 en § 27, A. 2. 
Het is niet mogelijk, hier al deze veranderingen te bespreken; slechts de 

belangrijkste zullen we opnoemen, en wel in dit hoofdstuk die van de klinkers, 

in het volgende die van de medeklinkers. 

Aanm. De hier bedoelde veranderingen, die de klinkers in dezelfde 
woorden ondergaan hebben in den loop van de ontwikkeling der Latynsche 
taal zelve, mogen niet worden verward met de door het Duitsche woord 
f;Ablaut" (apophonie) aangeduide klankwisselingen, of beter: klank¬ 
verschillen, in verschillende woorden, die, evenals in andere Indo-Ger- 

maansche talen, ook in het Latijn aangetroffen worden. 
Men verstaat hieronder de zich tusschen woorden of woordvormen 

die van denzelfden wortel afgeleid zijn of tot hetzelfde para¬ 
digma behooren, vertoonende verschillen in klinkers (of twee¬ 
klanken), welke niet eerst in het Latijn zijn ontstaan, maar, blijkens het 
bestaan van gelijke verhoudingen in verwante talen, reeds in de Indo- 
Germaansche moedertaal aanwezig zijn geweest en daaruit 

door het Latijn meegebracht zijn. 
In het Latijn zijn van deze klankwisseling nog slechts geringe sporen 

over; in het Nederlandsch vindt men haar met name in de vervoeging der 
sterke werkwoorden: nemen, n&m, namen, genomen; zingen, zong, ge- 

zongen, (zang). 
De klinkers kunnen verschillen in duur (bijv. é — é) of in hoedanig¬ 

heid (è — ó) of in beide (é — ó); ook kan de klinker geheel ontbreken. 

Voorbeelden: 
é — ö : tëgö ik bedek —férö ik draag—/ors toeval ; 
é — niets : gèn-iii perf. van gi'gn-ö ik breng voort {gi-gn-o A\xs 

niet met syncope uit *gi-gen~o, dat in het Latijn 
nooit bestaan heeft!); sëdëó ik zit — sidö (uit 
*si-sd-ó) ik ga zitten; dëcet het past — disco 
(uit *di-dc-sco) ik leer; ës-t hij is — s-unt z\} zijn; 

ï (uit ëi) — oe (uit oi): fidö ik vertrouw - foediis verbond; 
I (uit ëi) — ï > fidö — fïdês trouw; 
ü (uit CU) — ü : dücö ik leid — düx, dücis aanvoerder; 
ë — ê : sëdeö ik zit — perf. sédi, sédës zetel; pëd-is gen. 

van pés (uit *pëd-s) voet; ëmö ik koop — perf. 
émi) lëgö ik lees — perf. légi, léx, légis wet; 

è — ö : vöcö ik roep — vöx, vócis stem; födiö ik graaf — 

perf. födi; 
a — a : p&ciscor ik ga eene overeenkomst aan — pax, 

pacis vrede; 
ü — c : fëcio ik maak — perf. féci, enz.. 

Terwijl dus bijv. confectus uit een ouderen Latijnschen vorm *confactus 
ontstaan is (§ 15), zijn klankverschillen als die tusschen/ar/ö en féci, pês 
en pëdis, gigno en genui, van meet af aan in het Latijn voorhanden geweest 
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De veranderingen, die de klinkers in de geschiedenis der Latijn- 
sche taal ondergaan hebben, betreffen deels hunne quantiteit, deels 
hunne hoedanigheid. 

De voornaamste ervan zijn de volgende: 

§ 14. 1) Verlenging door nschadeloosstelling” (vocaalrekking). 
Dikwijls ging het verdwijnen van eene consonant vóór eene andere (§ 23 vlgg.) 

gepaard met verlenging van den voorafgaanden klinker. Men spreekt dan 
van schadeloosstelling of vergoeding in quantiteit, ook van vocaal¬ 
rekking, omdat de stembandtrillingen van de verdwenen consonant (die, indien 
ze niet stemhebbend (§ 20) was, dit, vóór ze uitviel, steeds eerst geworden is 
(§ 24, A. 2)) dan bij de voorafgaande vocaal getrokken worden. Vgl. § 33. 

Voorbeelden: 

a) ïdem dezelfde (uit *isdem\ nïdus nest (uit *ni-sd-os, eig. „neder(/z/-)- 
zetting {sd- bij wortel sed- zitten: § 13 Aanm.)), egènus behoeftig (uit ^egesnos: 
vgl. egestas), pöno ik plaats (uit *pös(ï)no\ sêdécim 16 (uit *sèxdècem\ 
pöne achter (uit *pös(t)-né), examen zwerm (uit *exég-s-men), amitto ik verlies 
(uit *éps-mitto), sümo ik neem (uit *süps(e)mo)] ala vleugel (uit *dcsla, 
eig. draaipunt: vgl. het deminutivum axilla oksel [uit *acslola]), velum 
zeildoek (uit *vécslom \ vgl. vexillum vlag); 

b) pedès (acc. plur.) voeten (voor *pedéns), lupös [acc. plur.] wolven 
(voor *lupöns)] 

c) quïni ieder vijf (uit *quincnoi), cöniveo ik sluit de oogen (uit *con- 
cniveo), tradnco ik voer over (uit trans-dncó), enz.. 

2) Verkorting vóór eene andere vocaal. 
Omgekeerd wordt eene lange vocaal, waaraan geen vocaal voorafging, 

verkort, wanneer zij vóór eene andere vocaal komt te staan en niet met 
deze samentrekt. Zie §§ 34 en 35. 

§ 15. 3) Verzwakking en uitstooting van korte vocalen onder 
invloed van het prae-historische intensiteitsaccent. 

Oorspronkelijk moet het Latijn een intensiteitsaccent gehad hebben, dat 
steeds op de eerste lettergreep der woorden stond (§43). Bij het begin der 
literatuur is dit accent verdwenen, maar zijne werkingen kunnen we nog bespeuren 
in het Latijnsche klanksysteem : doordat nl. de eerste lettergreep uitgespro¬ 
ken werd, maakte men onwillekeurig de tweede zwakker-, en ten gevolge hiervan 
ondergingen korte klinkers in zulke middenlettergrepen (die dus 
oorspronkelijk zonder accent waren) ingrijpende veranderingen, die voor de 
Latijnsche taal kenmerkend zijn. Deze veranderingen zijn van tweeërlei aard: 

A) wijziging van de hoedanigheid (den klank), waardoor de meer open 
klinker in een minder open klinker overgaat (»Ufniaut"); 

B) uitstooting van klinkers tusschen twee medeklinkers (syncope). 

A) Umlaut. 

Dikwijls volgden op de verzwakking der klinkers onder invloed van het 
accent, later nog andere, hiervan onafhankelijke veranderingen; zoo werd 
ten gevolge van het accent a vóór twee consonanten tot ë, maar onaf¬ 
hankelijk van het accent e vóór ng tot ï, dus *cónfrango eerst *confrengo, 
later confringo; we kunnen deze veranderingen hier niet afzonderlijk be¬ 
spreken, maar geven alleen het eindresultaat van alle tezamen: 
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1. a wordt ï vóór ééne consonant (behalve r) en vóór ng, ë 
vóór r en vóór twee consonanten, ü vóór 1-f consonant: 

ago ik voer — exigo ik voer uit; fado ik doe — perficio ik 
volbreng, beneficus weldadig; atnicus vriend — inimlcus vijand; 
cado ik val — ptxi.cecïdi; facilis gemakkelijk —moeilijk; 

tango ik raak aan — attingo ik raak aan; 
pario ik breng voort — perf. pepert, reperio ik vind; factus 
gedaan — perfectus voltooid; parco ik spaar — perf. peperci\ 
scando ik stijg — conscendo ik bestijg; annus jaar — biennium 

twee jaar; 
salto ik dans — insulto ik beleedig; 

2. ë, waaraan geen i voorafgaat, wordt ï vóór ééne conso¬ 
nant (behalve r): 

lego ik verzamel, lees — colligo ik verzamel; teneo ik houd — 
contineo ik houd bijeen; mJles soldaat — gen. mJlitis) 

3. ae wordt ï, au wordt ü: 
caedo ik vel — perf. cecJdi, concïdo ik houw neer; quaero ik zoek — 
inquïro ik onderzoek; claudo ik sluit — inclüdo ik sluit in; 

4. av en ov worden u: 
lavo ik wasch — êlüo ik wascli uit; novus nieuw — denuo opnieuw; 

5. o wordt i (of e, wanneer reeds eene i voorafgaat: § 17) vóór 
ééne consonant (behalve I), u vóór twee consonanten, en 
vóór 1 (mits geen andere klinker voorafgaat): 

ïlico (voor *in (st)lócö) terstond; bonitas goedheid (voor *bono-tas), 

Aanm. 1. Wanneer de klinker van de middenlettergreep, 'tzij a, c of o, 
gevolgd wordt door een labiaal (p, b, f of m: § 21), verandert hij soms 
in u (niet in i): capio ik neem — occupo ik bezet, maar anticipo ik neem 
vooruit; auceps vogelaar — gen. aucupis, maar princeps eerste — prin- 
cipis, enz.. 

Aanm. 2. Op lange klinkers heeft het intensiteitsaccent over het algemeen 
geen invloed gehad: labor ik glijd — delabor ik glijd af (^délabor)\ 
cêdo ik ga — concèdo ik wijk; adactus part. perf. van adigo (voor *adago) 
(naast affectiis van qfficio (voor *affacio)), enz.. 

Aanm. 3. Gelijk men ziet, komt de hier bedoelde verzwakking vooral 
voor in de wortelsyllabe van het grondwoord in composita (samenstel¬ 
lingen), bijv.: fado ~ conficio] dit ligt ook in den aard der zaak, omdat bij 
samenstelling de wortellettergreep dikwijls ophield, de eerste te zijn, en 
daardoor het accent (dat steeds op de beginsyWzbt stond) moest verliezen: 
scdndo, maar *cónscando. Het spreekt echter evenzeer vanzelf, dat de ver¬ 
zwakking zich niet tot deze gevallen beperkt. 

Aanm. 4. Dikwijls is de verzwakking achterwege gebleven (of de 

onverzwakte klinker hersteld): 

10 onder invloed van de gelqke vocaal der beginlettergreep (eene soort 
assimilatie: § 17): alacer vlug (in plaats van *alicer), gen. alacris (in pl. 
V. ""alecris), calamitds onheil (in pl. v. *calimitas), seges zaadveld, gen. 
segetis (in pl. v. ^seg/tis), intellego ik begrijp (tegenover colligo)) 

20. vooral door analogie (§ 13): composita richten zich dikwijls 
naar het simplex: circumago, comparo, adlego, appeto, circumsedeo, ad- 
haereo, exaudio, enz.; zoo bijna altijd, wanneer de stamvocaal ö js: steeds 
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invöco, adrögo, collöco^ perfödio^^ enz.; in de verbuiging richten zich 
de andere naamvallen dikwijls naar den nominat.: zoo tempus tijd (ouder 
*tempos), gen. temporis (maar ë in het adv. tempert ter rechter tijd), 
Caesary gen. Caesaris, enz.; 

30. in composita die eerst later zijn ontstaan. 

B) Syncope. 

In andere gevallen werd eene korte vocaal in eene middenletter- 
greep geheel uitgestooten: 

dexter rechtsch (uit *dex(/)teros), surgö ik sta op (uit *surr(ë)gö\ 
pergö ik ga voort (uit* *per-r(e)gö), sümö ik neem (uit *sups(e)mö\ 
§ 14), quïndecim 15 (uit *quinqu(e)decem)y tegmen bedekking (naast 
tegimen)y innior jonger (uit *iuv(e)nior)y pöno ik plaats (uit *pö~s(i)nó)y 
de perfecta reccidi, repperi, reppuli, rettuli (voor *rec(e)cidi enz. : 
§ 235, A. 4), supra boven (maar superiis)^ princeps de eerste (uit 
*prim(o)caps\ enz.. 

Aanm. 5. Dikwijls bestaan de gesyncopeerde en de ongesyncopeerde 
vormen naast elkander: zoo bij Plautus meer piirigare reinigen, dan pur- 
garey meer valide zeer (eig. krachtig), dan valde; zoo sinistera linker- (vr.) 
en sinistra, enz.; veelal zijn dan de gesyncopeerde vormen de vlugger 
gesprokene, meer vulgaire; de niet-gesyncopeerde meer de deftige, lang¬ 
zamer gesprokene. 

Aanm. 6. Gewoonlijk wordt door syncope het woord eene lettergreep 
korter, bijv. aetds leeftijd, uit *aevitds\ wanneer echter aan de verdwenen 
vocaal een op eene consonant volgende r (ook een I) voorafgaat, kan deze 
de plaats van de vocaal innemen: men schrijft dan -er-: zoo wordt uit 
*sdcr(o)döts eerst *sdcrdöSy dan sacerdös priester (eig. offergever), uit 
*agr(o)s eerst *agr(s), dan akker; vgl. ook regenbui, uit *imbr(i)Sy 
deer scherp uit *dcr(i)s, enz.. 

Aanm. 7. Niet altijd is de syncope een gevolg van het prae-historische 
accent: zoo is in discipUna onderricht, leer (voor *discipulina) het uit¬ 
vallen van de u daaraan toe te schrijven, dat zij onder het historische 
accent (§ 44), onmiddellijk vóór de lettergreep stond, die het accent had. 

§ 16. 4) Veranderingen der klinkers in eindlettergrepen. 
Ten deele) onafhankelijk van het intensiteitsaccent der eerste syllabe hebben 

de klinkers in eindlettergrepen soortgelijke veranderingen ondergaan, die 
vooral met het oog op de verbuiging en vervoeging van belang zijn. 
a. Verandering der hoedanigheid van korte klinkers en tweeklanken» 

Eene ï aan het einde van een woord ging veelal over in ë: 
maré zee (voor *mari), fortë neutr. van fort is sterk. 
Eene ë vóór eene s of t als eindconsonanten ging veelal over 
in ï: consiilis gen. sing. v. consul (voor *consulës. § 59, A. 1), scribïs gij 
schrijft (voor *scribés: § 186). 
Eene ö vóór eene eindconsonant werd veelal ü: servüs slaaf 
(uit *servös)y bellüm oorlog (uit ^bellom). 
De tweeklanken ai, oi en ei gingen over in ï: mensïs aan de 
tafels (uit * mensais), slaven (uit *servoi), servïs aan de slaven (uit *servois). 

Aanm. 1. Mensae (gen. en dat. sing., nom. plur.) is niet uit *mensai„ 
maar uit een oorspr. *mensaï ontstaan: vgl. § 91 a. 
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b. Verkorting van lange klinkers. 
Eene lange vocaal vóór eene eindconsonant (behalve s) in meer* 
lettergrepige (soms ook in eenlettergrepige) woorden werd verkort: animkl 
levend wezen, dier, gen. animalis, pictör schilder, gen. pictöns, rèm acc. 
van rès zaak; laudabkt hij prees (vgl. laudabatur), enz.. Zie verder § 41. 

c. Verdwijning van korte klinkers: 
10 vóór eene eindconsonant: ï valt dikwijls uit in den nom. sing. van 
i-stammen op -s: pars deel (uit *pariis), mens geest (uit *mentis), enz. p 

zoo ook de ö in *agros e. d.: vgl. § 15, A. 6; 
20 aan het einde van een woord (apocope): die zeg (voor *dlce), düc 
(voor *drice), animal dier (voor *animdli), neu en opdat niet (naast nëve), enz.. 

Aanm. 2. Over apocope vóór een beginklinker van een volgend 

woord (el i si o) vgl. § 19, 2. 

Aanm. 3. Ut opdat, is niet door apocope uit utï ontstaan, maar is 

een zelfstandige vorm naast uti. 

5) Anaptyxis (ontplooiing). 
Tusschen eene muta en eene liquida of nasalis (hoofdzakelijk eene 1) heeft 

zich dikwijls eene u of i ontwikkeld, zoo met name in de suffixen -clum en -bliim: 
pöculum drinkbeker (oudere vorm pöclum), saeculiim geslacht, eeuw (oudere 
vorm saeclum), nebula nevel (uit *nebla), stabulum stal (uit *stablom) \ voorts 
facilis gemakkelijk (uit *facdis), stabïlis vast (uit *stablis), postulö ik eisch 

(uit *postlö). 

Aanm. 1. In vele gevallen is moeilijk uit te maken, of de langere vormen 
uit de korte zijn ontstaan door anaptyxis, of de kortere uit de langere 

door syncope, het tegendeel der anaptyxis. 

Aanm. 2. -Een soort anaptyxis heeft men ook in ager akker (uk 

*agr) e. d.; zie § 15, A. 6. 

§ 17. 6) Assimilatio (gelijkmaking). 
Twee verschillende klinkers, die naast elkander of althans in twee 

op elkander volgende lettergrepen voorkomen, worden in de uitspraak 

dikwijls aan elkander gelijk gemaakt: 
nihil niets (voor *ne-hilum [van de oude ontkenning ne (= non) en hJlum 
draad, vezeltje, dus: geen vezeltje, niet het geringste], *ne-hil)', nisi indien niet, 
(voor *ne-si)', consilium raad (voor * co nsu Hum \ vgl. consul, consulo); familia 
personeel, gezin (voor ^amelia, collectivum van famulus slaaf [uit ^famolos])) 
socors dom, stomp (woor "^se^cors: vgl. § 30; së- bijvorm van së)] tuguruim hut 
(voor *tegurium, van tego ik bedek); homomtmoh. (oud-Lat. *hemo)\ voorts in 
rnomordi, poposci e. d. (vgl. § 234), ook in ii (voor *eJ), perf. van eo ik ga, enz.. 

7) Dissimilatio (ongelijkmaking). 
Dat. omgekeerd twee op elkander volgende gelijke klinkers ongelij k(soortig) 

gemaakt worden, komt zelden voor; men vindt het wellicht in alièniis vreemd 
(voor *ali-ïnus, van alius ander), waarin -i-è- voor -/*-/- (vgl. masculïnus e. d.), 
en in piëtas vroomheid (voor ^pi-ïtas), sociétas bondgenootschap (voor *soci-ïtds) 
e. d., waarin -/-ê- voor staat (vgl. novïtas nieuwheid e. d.). 

§ 18. 8) Verwijdering van hiatus. 
Hiatus (eig. gaping), d. i. het op elkander stooten van twee tot 

verschillende lettergrepen behoorende klinkers, kon in het Latijn vooral 
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door twee oorzaken ontstaan: lo door latere samenkoppeling van oor¬ 
spronkelijk zelfstandige elementen (bijv. neuter uit ne en uter)] 20. voornamelijk 
door het uitvallen van eene h of v (ook wel eene j) tusschen twee vocalen. 

Evenals andere talen zocht het Latijn den hiatus zooveel mogelijk 
ie verwijderen. Het deed dit: 

A) meestal door contractio (samentrekking) van de twee klinkers; 
B) soms ook door elisio (uitstooting) van een van beide. 

§ 19. A) Contractio (samentrekking van twee klinkers). 
Wanneer in een woord twee klinkers naast elkander komen, worden zij dik¬ 

wijls samengetrokken tot één langen klinker of tweeklank. 
Uit twee gelijke klinkers ontstaat de overeenkomstige lange; de samen¬ 

trekking van twee ongelijke klinkers laat zich niet in één algemeenen regel 
samenvatten: 

a) gelijke vocalen: latrina waschruimte (uit *ldvdtrlna), nëmö niemand (uit 
*ne-hemo: vgl. § 17); nil niets (naast nihil: § 17); bimus tweejarig (uit 
*bi-himos, bij hiems, dus eig. van twee winters), tibJcen fluitspeler (uit *tibiicen), 
cópia voorraad, vermogen (uit *co-opio), prölês kroost (uit *pro-olès)\ ook 
praetor praetor (uit *prai-itor^ eig. voorganger, aanvoerder), praebeö ik ver¬ 
schaf (uit *prai‘hibeö) \ 

b) on gelijke vocalen: cögó ik breng samen (uit *co-ag'ö), cömö ik orden 
(uit *co-emö), dègö ik breng door (uit *dè-agö), coetiis samenkomst (uit 
*cö-ïtus)j neuter geen van beide (uit *ne-uter), malö ik wil liever (uit *mavolö), 

Aanm. 1. Niet zelden blijft samentrekking achterwege: zoo steeds 
in de klankverbindingen / -f- a, é, ö of w, en i/ -j- i, é, / of ö (omdat hier 
in de uitspraak de hiatus verdween door het ontstaan van een overgangs- 
klankj pias vroom: spr. uit pï-j~us, plüit het regent: spr. uit plii-v-it)] in 
é -I- a en é-f ö; voorts in cö égi (perf. bij cögö)^ cöalesco ik groei samen, 
dëësse ontbreken, en dgl. (door analogie). 

Aanm. 2. In gevallen als. neuter, nemo, enz., waarin de samengetrokken 
klinkers tot twee afzonderlijke woorden behoorden, spreekt men ook 
van crasis (vermenging). 

Aanm. 3. d) Niet te verwarren met de contractio is de synizësis 
(samensmelting), d. i. de bij dichters voorkomende vrijheid, waardoor 
twee in hetzelfde woord op elkander volgende klinkers voor het metrum 
(de versmaat) als één enkele lettergreep worden geteld (en uitge¬ 
sproken), zoodat het woord één lettergreep korter wordt. Daarbij doen 
zich twee gevallen voor: 

10. do<^ de synizese ontstaat een echte tweeklank; bijv. dande, dMnc 
daarna, rei van de zaak; er is dan geen wezenlijk onderscheid tusschen 
synizësis en contractio (crasis); 

20. de beide klinkers smelten niet samen in de uitspraak, maar de eerste 
wordt min of meer als consonant uitgesproken i): zoo alv^ (alveo)dooT 
de bedding, aurjd (aiirea) gouden (abl. sing. fem.), abiete (abjëte) door 
dennenhout, genm (genva) knieën, tenma (tenvia) tengere, enz. Men spreekt 
in dit geval ook van synaerësis of samenvatting. 

9 In taalkundige werken duidt men dit aan, door onder een klinker te plaatsen 
(bijv. / = J). 
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De dichters vonden voor deze vrijheid steun in de levende taal, waarin 
de klankverbindingen -lu- en -ru-, wanneer zij het accent niet hadden, 
tot -lu- en -rn- werden: vgl. milvus (ouder mJlüus) wouw, larva 
{ondtr^larüa) spook, solvö (uit *se4iïö) ik maak los, volvö (uit *veliiö: 

vgl. Gr. (fjeXvco) ik wentel, enz.. 

b) Het tegengestelde van de synaeresis is de diaerësis of distractio 
(ook divisio), de splitsing van ééne lettergreep in twee door voca- 
liseering van v en i (= j), en ook door oplossing van den diphthong eu 
in Grieksche woorden, die de dichters zich soms veroorloven: bijv. silüa 
(voor silva), i-am (voor iam), Orphëüs (voor Orpheus), suadeo (voor suddeo), 

siiêtus (voor suëtus). 
Ook tot deze vrijheid schijnt de gesproken taal ten deele aanleiding te 

hebben gegeven. 

c) -Eene soort synizesis van twee lettergrepen die tot verschillende woorden 
behooren, is de zoogen. synaloephe, eene zoodanige vereeniging 
van den slotklinker van het eene en den beginklinker van het 
andere woord, dat zij voor het metrum ééne lettergreep vormen. 
De synaloephe, die in de poëzie eene belangrijke rol speelt, vindt niet 
alleen plaats, wanneer het eerste woord op eenen klinker eindigt en 
het tweede met een klinker begint, maar ook, wanneer het eerste woord 
eindigt op eene iti, voorafgegaan door een klinker, of het tweede woord 
begint met eene h (vgl. § 10, 5 en 3). 

De synaloephe wordt ook wel elisio (zie onder 2) genoemd; deze term 
is echter minder nauwkeurig, daar de eerste klinker althans in den 
goeden tijd nooit geheel uitgestooten wordt, maar steeds nog min 
of meer hoorbaar moet zijn gebleven, wijl anders met name bij eenletter¬ 
grepige woorden de zin voor den hoorder dikwijls onduidelijk zou zijn 
geweest: veeleer werd de slotklinker zeer vluchtig gesproken en als i,halfvocaal” 
door „synizese” met den volgenden klinker vereenigd, bijv.: 

monstrum horrendum, informe, ingens (j_l_l_l) 
een verschrikkelijk, leelijk, ontzettend monster; spreek uit: monstr^^^ 
orrend^f^ inform^ ingens. 

2) Elisio (uitstooting van een klinker vóór (of na) een anderen). 
Somtijds wordt de hiaat verwijderd, doordat van twee op elkander stoo- 
tende klinkers in twee tot eene nauwere eenheid verbonden woorden de 
eene geheel uitgestooten wordt. 

d) Bijna altijd verdwijnt de eerste klinker; men spreekt daarom ook wel 
(echter minder juist) van apocope. Op de quantiteit van den overblijvenden 
klinker heeft de uitstooting natuurlijk geen invloed: 

antea tevoren (uit *ante-ed (abl. sing.)), nullus geen (uit *ne-üllus), nunquam 
nooit (uit ’^ne-unquam), nëcöplnans niets vermoedend (uit *neque-opinans), 
animadverto ik bemerk (uit *animum adverto). 

b) Elisio van een beginklinker na een slotklinker (of klinker -j- -m, ook 
-j- -s), de zoogen. aphaeresis, komt in het Latijn eigenlijk alleen voor bij de copula 
est hij, zij, het is: patefactast (= patefacta est) zij is geopend (Lucr. I, 10), 
Jatendu(m)st men moet bekennen (Lucr. I, 205). Blijkbaar is hier de enclisis 
(§ 47) van de copula de laatste oorzaak voor den ondergang van de toon- 

looze vocaal. 
WOLTJER, Lat. Qramm. 6e druk. 2 
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Aanm. 4. Verdwijnt een klinker aan het einde van een woord onder 
invloed van een medeklinker, waarmede het volgende woord begint, dan 
heeft men te doen met syncope (§ 15): zoo in ac (uit atque), nee (uit 
neque), em neem (uit eme\ vormen, die van huis uit alleen vóór con¬ 
sonanten op hunne plaats zijn. 

HOOFDSTUK III. 

DE MEDEKLINKERS EN HUNNE VERANDERINGEN. 

A. VERDEELING DER CONSONANTEN. 

§ 20. De Latijnsche medeklinkers (litterae consonantes) kunnen verdeeld 
worden: 

A. Naar de wijze, waarop zij g.evormd worden, in: 

I. Sonoorklanken of zuivere stemklanken, waarbij de luchtstroom on¬ 
belemmerd door het spreekkanaal gaan kan, zonder door wrijving ten 
gevolge van het vernauwen of afsluiten van de ruimte boven de stemspleet 
een hoorbaar geruisch te veroorzaken. 

Hiertoe behooren (afgezien van de eigenlijke vocalen): 
10 de „semivocalês” (halfklinkers) v en i (= j; zie § 9,20); 
20 de liquidae, (vloeiende) 1 en r, die in wezen weinig van de klinkers 

verschillen; bij de 1 ontsnapt de luchtstroom aan beide zijden van de tong, 
terwijl de punt van de tong de mondruimte van voren afsluit; de r wordt 
meestal daardoor gevormd, dat de uitvloeiende lucht de punt van de tong 
in trillende beweging brengt; 

30 de nasalês (neusklanken) m, n en ng (bijv. in zingen), waarbij de mond¬ 
holte door de lippen (m), de tanden (n), of den rug van de tong (ng) 
afgesloten is, maar de luchtstroom door den neus ontsnappen kan. 

Aanm. 1. Vroeger werden de m en de n tot de liquidae gerekend. 

II. Geruischklanken, waarbij door het afsluiten of vernauwen van het 
spreekkanaal de uitstroomende lucht een hoorbaar geruisch teweeg¬ 
brengt. Deze vallen uiteen in; 
10 explosïvae (klappers of ploffers), door de Romeinsche grammatici 

(§ 7, 30) mutae genoemd: p, t, c (k), q; b, d, g; bij deze wordt het spreek¬ 
kanaal eerst geheel afgesloten (occlusió), zoodat de luchtstroom tijdelijk niet 
door kan gaan; houdt daarna de afsluiting op, dan veroorzaakt de uit¬ 
stroomende lucht een klappend of ploffend geruisch (explosiö)\ van¬ 
daar hun naam; 

20 spirantës, soms ook fricatïvae genoemd (wrijvers of glijders): s,f,(z); 
bij deze is de mondholte op de eene of andere plaats zoo sterk vernauwd, 
dat de luchtstroom bij het uitvloeien aan de randen van de engte een 
wrijvend of sissend geruisch teweegbrengt. 

Aanm. 2. Dikwijls rekent men ook de v en de j tot de spiranten,, 
waartoe ze in het Nederlandsch behooren. In het Latijn zijn deze klanken 
echter althans tot in de 1ste eeuw n. Chr. niet anders dan usemivocales'\ 
d. i. de als consonanten fungeerende vocalen i en u (onze oe), zooals in 
de Fransche vormen nous llons, tuons, louons (alle éénlettergrepig). 
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§21. B. Naar de plaats, waar zij gevormd (gearticuleerd) worden, in: 

10 labialës of lip-medeklinkers: p, b; f, v; m; 
20 dentalës ,, tand-medeklinkers: t, d; s, (z); r; n; 
30 gutturalës » achtergehemelte-medeklinkers: c(V)jC{\g\ng(—n^Yy(\)\ 
40 palatalës « voorgehemelte-medeklinkers: i (= j); I. 

Aanm. De term gutturalës (d. i. «keelklanken”) is eigenlijk niet juist: 
deze klanken worden niet met de keel, maar met het zachte of achter^ 
gehemelte en de tong gevormd; zij heeten daarom ook wel velarës (van 
velum, het zachte gehemelte; Duitsch: Gaumen»seger). Worden de velaren 
met gelijktijdige ronding der lippen gesproken (gS q^, geschreven gu, 
qu, maar als één consonant gesproken), dan noemt men ze labiovelarës^ 

Ook de I is soms velaar\ zoo vóór o en u: vgl. volo (in velim [vóór ij 

is zij echter palataal). 

§ 22. C. Naar den toestand van de stembanden bij het spreken, in: 

10 stemhebbende: b, d, g; v, i (= j); (z); 1, r; m, n, ng; 
20 stemlooze : p, t, c (k), q; f, s. 

Stemhebbend (Duitsch: stimmhaft, Engelsch: voiced) wordt een mede¬ 
klinker genoemd, wanneer bij het uitsprekeh ervan de uitstroomende lucht 
de zich in het strottenhoofd bevindende stembanden in trillende bewe¬ 
ging brengt, zoodat er «stem” ontstaat; 

stemloos (Duitsch: stimmlos, Engelsch: voiceless), wanneer de lucht door de 
open staandestemspleetgaat, zon der de stem ban den in beweging te brengen. 

Aanm. 1. Men kan zich op eenvoudige wijze ervan vergewissen, tot 
welke kategorie een klank behoort, door bij het uitspreken ervan de ooren 
dicht te houden; hoort men dan in het hoofd een zeker gebrom, dan is 
de klank stemhebbend, in het andere geval stemloos. 

Aanm. 2. In navolging der oude taalgeleerden noemt men de stem¬ 
looze explosivae of mutae (c (k), p, t) ook tenuës, de stemhebbende 

(gy d) mediae. 
Als derde groep werden daarbij gerekend de (tenuës) aspiratae, d. i. 

(stemlooze) explosi vae met onmiddellijk volgenden h-klank of stemband- 
medeklinker: ch (= k h), ph (= p -f h), th (= t -|- h); deze komen echter 
in het Latijn slechts in vreemde, vooral Grieksche woorden, voor; dit laatste 
is ook het geval met den stemhebbenden dentalen spirant z (vgl. § 8, A. 2). 

We verkrijgen dus het volgende schema: 

GERUISCHKLANKEN. SONOORKLANKEN. 

mutae spirantes (semi- 
vocales) 

liquidae nasales 

a) steml. b) stemh. 

{tenues) {mediae) 

a; steml. 6) stemh. stemh. stemh. stemh. 

labialës P b f V m 

dentalës t d 8 (r) r n 

gutturalës 

palatalës 

C (k), q g 

i (= j) 

(1) 
1 

ng 

i 

2‘ 
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B. VERANDERINGEN DER CONSONANTEN. 

§ 23. Ook de consonanten hebben in den loop van de geschie¬ 
denis der Latijnsche taal velerlei veranderingen ondergaan. 

De voornaamste daarvan zijn de volgende: 

i) Verdwijning van medeklinkers. 
Dikwijls zijn medeklinkers afgevallen of uitgestooten: 

A) aan 7 begin van een woord: 

gn- wordt n-: natas zoon (uit *gnatos)] nösco ik leer kennen — cö-gnosco ik 
leer kennen; nixus steunende (uit *gnixos, en dit uit *cnixos)] 

tl- « 1- : Idtus gedragen (uit *tIatos, vgl. Gr. lAi/roV); 
dj- « j- : lovis van Juppiter (voor *Djovis)] 
dv- ;; b-: bellum oorlog (uit *dvellom, van duo twee: men vindt in het 

oude Latijn nog *duellum)] 
sti- i; 1- : locas plaats (uit *stlocos), lis twist (uit *st/is), enz.. 

B) aan het einde van een woord: 

d) -d verdwijnt na lange klinkers: sententia (abl. sing.) door de meening(uit 
*sententiad); estö (imperat. praes.) hij zij (uit ^estöd), më door mij (uit ^mëd\, 

b) een dubbele medeklinker {geminata) wordt vereenvoudigd: mei 
honig (voor *mell: gen. mellis), os been (voor*ö5s: gen. ossis), miles soldaat 
(voor *miless, uit *milet-s: § 25, 4), es gij zijt (voor : vgl. Gr. Hom. kooi), 
ager akker (voor ^agerr, uit *agers (§ 25, 8), *agr(o)s), hoe dit (voor *hocc, 
uit *hodc(e))', 

c) -ct wordt -c, -rd -r (over -rr): lac melk (uit '^(g)lact : gen. lactis] vgl. 
ydXa, yala>iiog), cor hart (uit *cord, *corr : gen. cordis). 

§ 24. C) vooral natuurlijk in het midden van een woord: 

10 -gu- (d. i. de gelabialiseerde (met ronding der lippen gesproken) g: § 21, 
Aanm.) tusschen klinkers wordt -v- (vóór consonanten verliezen g''’ 
en omgekeerd het labiale element: vgl. 20, a en §25, 1 [coquo — coc-tus])\ 
nivis van de sneeuw — ninguit het sneeuwt; 

2^ eene gutturale muta wordt uitgestooten: 
a) tusschen 1 of r en eene volgende s, t, m of n: fulsi, fultum, perf. 

en sup. van fulcio ik schraag; sarsi, sartum, perf. en sup. van sarcio 
ik lap; mersi, mersum, perf. en sup. van mergo ik dompel in; torsi, tortumt 
perf. en sup. van torqueo ik draai; tormentum windas, folterwerktuig 
(uit ^torq^mentom, "'torcmentom) \fulmen bliksem (uit ^ulgmen: vg\.fulgeó) ', 

b) tusschen n en eene muien quindecim\b(\x\i*quinqu(e)decem, 
^quincdecem), quintas de vijftiende (uit *quinq^tos, quinctus). 

Aanm. 1. In iunctum (sup. van iungo ik verbind) e. d. is de c bewaard 
onder invloed van het praesens. 

30 -s- (of een groep van consonanten, die op -s- eindigt) valt weg vóór eene 
stemhebbende consonant (met name vóór d, 1, m en n), terwijl eene 
voorafgaande korte vocaal door -«schadeloosstelling" verlengd wordt (§ 14,1): 
a) primas de eerste (uit *prlsmos: vgl. prJs-cus oud); egënas behoeftig (uit 

*egësnos \ vgl. eges-tds) ', pöno ik plaats (uit *pös(i)no)] Idem dezelfde (uit 
ïsdem); iüdex rechter (uit *iüsdex [voor *iasdix, naar analogie van aaspex 
e. a.: §61, A. 1]); trëdecim 13 (uit *trës-dëcem)\ prëlam pers (uit *prêslom: 
vgl. pressi, perf. bij prenio ik druk); dïligo ik acht hoog (voor *dis-lego)) 
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b) lüna maan (uit *louc-sna\ vgl. lüceo ik licht); sêviri zesmannen (uit 
*sex~viri)] examen onderzoek (uit *exagsmen)] têla weefsel (uit Hexla\ 
vgl. texo ik weef); iümentum trekdier (uit *iouxmentom, dat nog in de 
oudste Latijnsche inscriptie voorkomt); amitto ik verlies (uit *apsmitto)\ 
sümo ik neem (uit *sups(e)mo); tradüco ik voer over (uit Hra(n)sdacó). 

Aanm. 2. Eigenlijk wordt s eerst stemhebbend (z: § 25, 2), en verstomt dan 

(zie § 14,1); dus: *is-dem, *izdem, idem) vgl. ook cêdo ik wijk (uit *cezdo\ 

perf. ceS’Si). 

Aanm. 3. Eene s vóór eene stemlooze consonant blijft; staat vóór 

de s nog eene consonant, dan valt deze echter weg; dus: 

discédo ik ga weg (maar digero\ distorqueo (maar dJdüco)) doch: 
asporto ik breng weg (uit ^apsportó)) ostendo ik toon (uit *opstendo)) 

sescenti 600 (uit *secscenti). 

Aanm. 4. In eiasdem, quibusdam e. d. bleef s door analogie (eius, quibus), 

40 -r- verdwijnt vóór -s -f tenuis: 
tostus geroost (uit *tors(i)tos), part. perf. pass. van torreo (uit "^torseo)) 
pessumdo ik richt te gronde (uit *perssiim [= *per-d-tum bij perdo\ do), 

Aanm. 5. In versus (uit *verssus, \oox*vert‘tos\ §25,9), part. perf. pass. 
van verto ik wend, bleef r onder invloed van het praesens; zoo ook prör~ 
sus (= *proversus); daarnaast echter prösa (oratio) (uit *provorsa) de slechte 

en rechte rede, de vrije, ongebonden stijl. 

50 dubbele medeklinkers worden onder bepaalde omstandigheden ver¬ 

eenvoudigd : 

a. alle dubbele medeklinkers, vóór of na eene andere consonant: 
a) pergo ik ga voort (uit *perr(ë)go\ perf. perrëxi) aspiro ik blaas aan 

(uit: *assplro, adspJro)) disto ik sta uiteen (uit ^^dlsstó)) daaren¬ 

tegen: dissimilis ongelijk, enz.; 
b) arsT perf. van ardeo ik brand (uit *arssi, *ardsi)) sënsi perf. van 

sentio ik gevoel (uit *sënssi, ''sentsi)) versus part. perf. pass. van 
verto ik wend (uit *verssus, ^vert-tos\ § 25, 9). 

Aanm. 6. Dikwijls is de geminata door analogie (met het oog op de 
doorzichtigheid van het woord) weer hersteld: zoo in accresco ik groei aan, 
aitraho ik trek aan (vgl. accumulo, attenuo), exsolvo, exstruo, enz.. 

b. de dubbele mutae, -mm- en -ss-, na lange vocalen en na twee¬ 
klanken (-SS- echter eerst sedert het einde der eerste eeuw v. Chr.); 

a) mutae: sêparo ik scheid (uit *sëpparo, *sëd-paro\ vgl. § 30), praeco 

heraut (uit *praec-co, *praed(i)có)) 
P) -mm-: ramos tak (uit *rdmmus, ^ rad-mos. vgl. radix)) caementum 

gehouwen steen om te metselen (uit "^caem-mentum, *caed-mentom \ 
vgl. caedo ik houw); maar: summus hoogste enz.; 

y) -SS-: hausi, perf. van haurio (uit *hausio: § 27) ik schep (voor haus- 
sl)) casus val (voor cassus, uit *cad-tos: § 25, 9), divlsio verdeeling 
(voor dJvissio, uit *dJvïd-tio'. §25, 9); maar: gessi, perf. vzxigero (voor 
*gesd) ik draag; missus, part. perf. pass. van mitto ik zend (voor 

*mit-tos : § 25, 9), enz.. 
Nog Cicero sprak en schreef echter niet alleen, zooals ook de 

lateren, mïssus, doch ook: caussa, cdssus, divlssio, enz. (vgl. § 10, 8). 
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Aanm. 7. In errasse e. d. is -ss- gebleven onder invloed van erravïsse 
e. d., waarin eene korte vocaal aan -ss- voorafgingj in èss€ eten (en 
essem ik ate) onder invloed van het uiterlijk gelijke ësse zijn (en êssem 
ik ware). 

c. -II-, na eene lange ï, wanneer nog een i-klank volgde, en na 
tweeklanken: 

mlha, nom. en acc. plur. van mlUe 1000, viticas meier, opzichter op 
eene villa landhoeve; 

caelam graveerstift (uit *caellum, ^caed-lom, bij caedó)] paulum weinig 
(uit paullum, *paucslom [zie onder S^J, bij paucus (vgl. pauxillus))] 
maar: nullus gttn, mille, ploegschaar (uit h\]radö), enz.. 

Aanm. 8. Men vindt ook paullum. 

§ 25. 2) Assimilatio (vgl. § 17). 

Eene zeer belangrijke rol speelt in de geschiedenis der Latijnsche taal de 
assimilatio, het gelijk-maken van twee opeenvolgende consonanten, 
een verschijnsel, dat (evenals trouwens de dissimilatio) beheerscht wordt 
door de neiging, de uitspraak gemakkelijker te maken. 

De assimilatie heeft betrekking op den stemtoon (bijv.: actus uit *agios, 
part. perf. pass. van ag-o), op de wyze van articulatie (bijv.: somnus\\\i*sopnos, 
affero uit adfero), of op de plaats der articulatie (bijv.: eundem uit eumdem, 
aggero uit adgero, quicquam uit quidquam). Vooral de tweede soort komt 
in het Latijn zeer veelvuldig voor. 

Zij kan voorts eene geheele, of alleen eene gedeeltelijke zijn: in het laatste 
geval houdt de geassimileerde medeklinker nog eigenschappen over, die hem 
van de naburige consonant onderscheiden: zoo neemt in actus de g alleen de 
stemloosheid van de volgende t aan, maar blijft verder onveranderd. 

Eindelijk is de assimilatie in het Latijn meestal regressief (d. w. z. dat de 
geassimileerde consonant aan de assimileerende voorafgaat (bijv.: slaap 
uit *sop-nos, summus hoogste uit *sup~mos: vgl. super), veel minder dikwijls 
progressief (d. w. z. dat de geassimileerde consonant op de assimileerende volgt 
(bijv.: pello ik stoot, uit *pel-nö). De assimilatie van de plaats der articulatie is 
steeds regressief. 

In vele gevallen zijn de werkingen der assimilatie door latere veranderingen 
verduisterd. Zoo moet men bijv. voor het perf. clausi van claudo eigenlijk 
de volgende stadia aannemen: *claud-si, *claut-si (lO), claussi (40), clausi 
(§ 24, 5<>, b, y)) vgl. ook pës voet (gen. pedis): ^pëds, *pëis, *pëss, pës. 

Met het oog op de veelvuldigheid der assimilatie kunnen we hier slechts de 
meest karakteristieke gevallen geven. 

10 Eene media gaat vóór eene tenuis of eene s over in de overeen¬ 
komstige tenuis, d. i. zij wordt stemloos onder invloed van de volgende 
stemlooze: scrlp-si, scrip-tus, perf. en part. perf. pass. van ik schrijf; 
neglëxi (voor *neglêC’Si)y neglëctus, perf. en part. perf. pass. van neglego ik 
geef geen acht op; rëx i^rëcs) koning (gen. rëgis)\ ceiie geeft hier (uit 
ce-d(a)te), plur. van cëdö (§ 329). 

Zoo gaan ook qu-, gu- en h (als keelklank) vóór s of t over in c: 
coxi {^cocsi), coctus, perf. en part. perf. pass. van coquo ik kook; iinxi 
(^uncsi), unctus, perf. en part. perf. pass. van unguo ik zalf; traxi (*tracsi), 
tractus, perf. en part. perf. pass. van traho ik trek. 
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Aanm. 1. Woorden als urbs stad, plebs volk, trabs balk, caelebs onge¬ 
huwd, en ob- en sub- in samenstellingen (vóór eene stemlooze consonant, 
bijv. in obtineo) hebben in het schrift de media door analogie behouden; 

men sprak echter *urps enz.. 

2** Omgekeerd wordt eene stemlooze muta of spirant stemhebbend 

vóór eene stemhebbende consonant: 
abdüco ik voer weg, maar ap-erio ik open; segmentum afgesneden stuk (voor 
*secmentom), naast seco ik snijd; vgl. ook summus hoogste (uit •submos, 

en dit uit *supmos-. vgl. superior). 

30 Eene labiale, dentale of gutturale muta is vóór eene volgende f 

tot f geworden: 
-pf-: officïna werkplaats (uit *op(i)ficlna: vgl. opi/rjf handwerker), offero 

ik bied aan (uit "^op-ferö)] 
-df- (over -tf-): affero ik breng aan (uit adfero over ^atfero)', 

-cf-: effero ik draag uit (uit *ecfero). 

Aanm. 2. Men schreef ook obfero, adfero enz. (door analogie). 

40 Eene dentale muta ging vóór eene volgende s over in s, ter¬ 
wijl de aldus ontstaande -ss- vereenvoudigd werd tot s na een 
langen klinker of een tweeklank (§ 24, 5, b), vóór eene andere 
consonant (§ 24, 5, a), en aan het einde van een woord (§ 23, B): 
a) concussl, perf. bij concutio ik schud; messui, perf. bij meto ik maai 

(uit *metsui)\ possum ik kan (uit *pot(e)sum)] cessi, perf. bij cëdo ik 
wijk; iussi, perf. bij iubeo ik beveel (de b is hier ontstaan uit dh), 
assequor ik bereik (uit adsequor, over *atsequor)] 

b) clausi (ouder claussi), perf. bij claudo ik sluit (uit *claudsi, *clauisi)) 
aspicio ik zie aan {adspicio)] mJles soldaat (uit *milets, *tniless). 

50 Labiale en dentale mutae zijn vóór een nasaal overgegaan in 
nasalen, terwijl mm- na een langen klinker of een tweeklank 

vereenvoudigd werd tot -m- (§ 24, 5, b): 
a) somnus slaap (uit *sopnos [over *sobnos]: vgl. sopor diepe slaap), 

annoto ik teeken aan (uit adnoto)] 
summus hoogste (uit *supmos over *submos: vgl. onder 2®), ammoveo 

ik beweeg naar (uit admoveo)] 
b) caementum (uit *caemmentum, *caedmentom: zie § 24, 5, b). 

60 Labiale en dentale mutae zijn vóór een gutturaal in gutturale 
overgegaan, de dentale bovendien vóór een labiaal in labiale: 
a^^ero ik voer aan (uit *adgerd), accido (uit *adcado), occido (uit obcadd), 
siccus droog (uit *sit(ï)cos\ vgl, sitis dorst), quicquatn iets, nom. en acc. sing. 
neutr. van quisquam (uit quidciuatn,*quitquani), immers (uit quidpe, 

^quitpe), enz.; • j - 
met vereenvoudiging van de geminata: heraut (uit praed(ï)co, 
^praetco, *praecco\ § 24, 5, b), hoe nom. en acc. sing. neutr. van hic deze 

(uit *hod-ce, *hot-ce, *hocce, *hocc\ § 23, B). 

70 Een nasaal vóór eene niet op dezelfde plaats gearticuleerde 
(niet homorgane [vgl. § 21]) muta assimileert zich aan deze ten 
opzichte van de plaats der articulatie: zoo wordt m vóór den¬ 
talen tot n, vóór gutturalen tot gutturale n (ng); n vóór labialen 

tot m: 
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a) eundem, acc. sing. masc. van idem dezelfde (uit eumdem), septen- 
decim 17 (uit septemdecim), anceps (spr. uit an!e)keps) tweehoofdig, dub¬ 
belzinnig (uit 'amceps, bij am(b)- § 30), princeps (spr. uit prin<0keps) 
eerste (uit *prim(o)caps)\ 

b) itnpöno ik leg op (uit inpöno). 

Aanm. 3. Hier, gelijk elders, blijft uit etymologische overwegingen in 
het schrift de niet-homorgane nasaal dikwijls behouden: verumtamen^ 
qnamdiü, quicumque, enz.; men sprak echter veruntamen, quandiu, enz.. 

Aanm. 4. Waar m vóór t (door analogie) bleef, ontwikkelde zich tus- 
schen m en t als overgangsklank eene -p-: ëmptus (mi^ëmtus) enz.: vgl. §28. 

8‘5 -dl-, -ld-, -nl-, -In-, -rl- en -Is- worden tot -II-; -rs- tot -rr- (over 
-rz-): 

a) sella zetel (uit *sed~!a: vgl. sedeo ik zit), rallum ploegschaar (uit *rddIom: 
vgl. rado ik schaaf), alloquor ik spreek toe (uit adloquor)) percello ik 
werp omver (uit *percetdo'. vgl. dadës nederlaag); 

corölla kransje (uit *corön(o)ld)\ toUo ik neem weg (uit "^tol-no)] 
agellus akkertje (uit *agerIos, *agr(o)tos \ § 15, A. 6); 
veile willen (uit *vel-se (vgl. es-se\ over *vel~ze). 

b) ferre dragen (uit *ferse, over *ferze), torreo ik rooster (uit *torseo). 

Aanm. 5. -In- in het historische Latijn is steeds later ontstaan: zoo 
iilna elleboog, arm, uit *olena. 

Aanm. 6. Arsi (perf. van ardeo ik brand) en dergelijke zijn slechts 
schijnbare uitzonderingen, daar -rs- hier op -rss- berust (§ 24, 5, a). 

90 Wanneer eene dentale muta vóór eene t komt te staan, gaat -d- of 
-t- t- door eene soort van tweezijdige assimilatie over in -ss-, 
dat na een langen klinker of een tweeklank vereenvoudigd wordt 
tot -S-. Tusschen de beide dentalen had zich nl. reeds in de Indo- 
Germaansche moedertaal een s-klank ontwikkeld, die in het Italisch de den¬ 
talen aan zich assimileerde: sessiis, part. perf. pass. van sedeo ik zit (uit 
*sed-tos\ fissus, part. perf. pass. van findo ik splijt (uit Jid-tos), messis 
oogst (uit *met~tis: vgl. meto)\ clausus (ouder claussus), part. perf. pass. 
van claudo ik sluit (uit *claud~tos), divJsio (ouder divlssiö) verdeeling (uit 
*divïd-tio: vgl. divido ik verdeel). 

Aanm. 7. Attenuo (uit adtenuo), aituH (uit adtuli), cette (§ 25, lO) 
e. d. zijn eerst ontstaan, toen deze klankwet niet meer werkte. 

Aanm. 8. Vóór -r- ontstaat niet -ss-, maar -st-: rastrum houweel (uit 
*rad-trom [rado ik schaaf]: vgl. ara-trum). 

§ 26. 3) Dissimilatio (vgl. § 17). 

Terwijl assimilatie meestal naast elkander staande consonanten raakt, 
betreft de dissimilatio consonanten in opeenvolgende, of althans niet ver 
van elkander verwijderde lettergrepen. 

10 Door dissimilatie gaat van twee gelijke consonanten de eene in 
eene gelijksoortige over. Dit geschiedt vooral bij I en r. 

Zoo wordt het suffix -alis (vgl. rëg-alis koninklijk, liber-alis een vrij man 
passend, mur-alis muur-, enz.) vervangen door -aris, wanneer het stamwoord 



§§ 27-28. MEDEKLINKERS. 

(§ 330) reeds eene I had: auxUiaris hulp-, Solaris zon-, consiilaris tot een 

consul behoorend, enz.. 
Om dezelfde reden komt in de plaats van -clum (-culum) soms -crum: 

vgl. lucrum winst, sepalcram graf (naast periclum (^periculum) gevaar, pochim 

(poculum) drinkbeker, enz.). 
Omgekeerd wordt 1.. 1 tot r.. 1 in caeruïeus blauw (uit *caeluleus (van 

caetam hemel)). 

Aanm. Op zich zelf staat merldJes middag (uit *medT-diës). 

20 Een soortgelijk verschijnsel is het, wanneer de eene consonant geheel 
verdwijnt, bijv.: Cerealis tot Ceres behoorend (bij Ceres, -eris), agrestis 

land- (uit *agrestris: vgl. campestris), 

30 Eindelijk valt van twee lettergrepen die met dezelfde of gelijk¬ 
soortige consonanten beginnen, de eene somtijds geheel uit. 
Men noemt dit syllabische dissimilatie of haplologie (lett.: éénmaal 
spreken): vgl. nütfix voedster.(uit "^mitritrlx)] zoo ook accestis voor acces^ 

sistls, dixti voor dixisti, enz.. 

§ 27. 4) Rhotacisme. 
In den loop der 4de eeuw v. Chr. is de s tusschen twee klinkers (over z) 

in r overgegaan (vgl. § 64, A. 3); men noemt dit verschijnsel rhotacisme 

(naar den naani van de r in het Grieksch). Zoo wordt: 

*arbosem: arborem; ^meliösetn: meliörem; *pliisitnus: plurimus; *disêmo: 

dïrimo. 

Vgl. verder: 

nefas onrecht — nefdrius goddeloos; foedus verbond -- gen. foederis; 
iistum — ar o ik brand; gestunt — gero ik draag; 
questus — queror ik klaag; est hij is - ent hij zal zijn. 

Aanm. 1. Schijnbare uitzonderingen laten zich op verschillende wijze 

verklaren: 

d) in causa, casus en dergelijke is -s- ontstaan uit -ss-, dat nog in 
Cicero’s tijd in deze woorden werd gesproken en geschreven (vgl. 

§ 10, 8; § 24, 50, y); 
b) in composita als desuper, nisi en dergelijke is -s- behouden of her¬ 

steld onder invloed van de simplicia super, si enz.; 
c) in basis voetstuk, pausa pauze en dergelijke hebben we te doen met 

later binnengedrongen leenwoorden van Griekschen oorsprong. 

Aanm. 2. Wanneer aan het einde van een woord r staat, waar men 
s zou verwachten, heeft men niet te doen met een phonetischen overgang 
van s in r (die alleen tusschen twee klinkers plaats vindt), maar is r onder 
den invloed van andere vormen of woorden in de plaats van s gekomen: 
zoo ontstond bij den gen. laböris een nom. labor (voor *labös), naar ana¬ 
logie van orator, oratöris (waarin r tot den stam hoorde), bij meliörem 

een nom. melior, enz.. 

§ 28. 5) Epenthesis (inlassching). 
Tusschen de beide bestanddeelen der consonantverbindingen -ms- en -mt- 

heeft zich'een overgangsklank p ontwikkeld (vgl. bijv. het Fr. nombre 
uit *nüm(é)rum, Nederl. vaandrig voor *vaanrig, Duitsch Fahnrich): 
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a) cömpsi, dêmpsi, prömpsi, sumpsi, perfecta van cömo, demo, promo, sümo 
(vgl. § 267, A. 1); 

b) comptum, dëmptum, prömptum, sümptum, supina van deze werkwoorden. 

6) Geminatio (verdubbeling). 

Dikwijls is eene tenuis na eene beginlettergreep, wanneer zij staat tusschen 
twee vocalen, waarvan de eerste lang is, althans voor het gehoor ver¬ 
dubbeld en daarom dubbel geschreven. De voorafgaande lange klinker 
wordt gewoonlijk verkort: 

vgl. lïttera letter (beter dan lltera)) lüppiter (beter dan lupiter)) lïttus 
strand (beter dan iJtus). 

§ 29. 7) Metathësis (klankomzetting). 

Metathesis van consonanten heeft in 't Latijn zelden plaats: men vindt 
haar in vespa wesp (uit *vepsa), ascia bijl (voor *acsia: Gr. misschien 
ook in arcesso ik ontbied naast accerso. 

C. SAMENSTELLING VAN VOORZETSELS MET ANDERE WOORDEN. 

§ 30. In de samenstelling van voorzetsels met andere woorden 
worden de medeklinkers dikwijls behandeld op eene wijze, die niet altijd over¬ 
eenstemt met de behandeling dier zelfde medeklinkers in niet samengestelde of 
niet als samenstelling gevoelde woorden. Zoo wordt bijv. *dis-ruo dJruo, terwijl 
anders -sr- in het midden van een woord -br- wordt {fiinebris uit *funes-ris\ 
vgl. funes tus), en zou ahstidi eig. astali moeten zijn. 

Met het oog daarop eischen de veranderingen der medeklinkers in de 
samenstelling van voorzetsels met andere woorden eene afzonderlijke 
bespreking. 

Ab (uit *ap(o)\ vgl. Gr. dnó) heeft den vorm ap- bewaard in aperio ik open; 
de gewone vorm ab was oorspronkelijk, naar het schijnt, een bijvorm vóór 
stemhebbende explosivae (§§ 20, 22): abdiicö uit *ap(o)doucö (zoo ook 
sub voor sup {vro) en ob voor op (èri)). 

Naast ab bestond een langere vorm abs (aps, d. i. ap -h -s(è), Gr. dip), 

dien men ook nog vindt in absque (oorspr. = si sine, later praep. = sine) \ 
dit abs- staat in composita vóór c en t: abscldo ik houw af, abscondo ik 
berg weg, absterreo ik schrik af, abstineo ik houd af; abstuli ptrï.hï] aufero 
(zie A. 1). 

abs- wordt as- vóór p: asporto (uit *abs-porto) ik breng weg; a- (met 
verdwijning van bs en schadeloosstelling, zooals é- uit ex) vóór v en m: 
avello ik ruk af, averto ik wend af, avöco ik roep af, — weg, dmitto ik 
zend weg, verlies, dmöveo ik verwijder; en in *aspernor ik versmaad; van- 
hieruit schijnt a- ook in afui, afore (van absum ik ben afwezig) te zijn 
doorgedrongen. 

Overigens staat ab-: abdiico ik voer af, aberro ik dwaal af, abiüro ik 
zweer af, abluo ik wasch af, abnuo ik wijs af, abripio ik ruk af, absolvo 
ik spreek vrij. 

Aanm. 1. In aufero ik draag weg, en aufugio ik ontvlucht, is au- niet 
uit ab(s)- ontstaan, maar moet waarschijnlijk als een afzonderlijk woord 
beschouwd worden, dat weg- beteekent. 
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Ad wordt a- in agnascor ik word naderhand geboren, en agnösco ik erken 
(vgl. § 23, A); verder vóór -sp, -sc, -st: aspïro (uit *asspTro) ik blaas aan, 

ascendo (uit *asscendo) ik bestijg, asto (uit *assto) ik sta bij; 
de d wordt gewoonlijk geassimileerd vóór c, f, g, 1, n, p, r, s, t, ofschoon 
dikwijls de assimilatie nagelaten wordt, vooral vóór f, g, n, s: accido ik 
snijd aan, accüso ik beschuldig, afficio ik doe aan, aggredior \Y val aan, 
allicio ik lok aan, annuo ik knik toe, appurto ik breng aan, arndeo ik lach 
toe, assentior ik stem toe (maar adsum, adsunt), attraho ik trek aan; 

vóór de q wordt ad- gewoonlijk ac-: acquiro ik verwerf; 
vóór de m en de v wordt ad- niet veranderd: admïror ik bewonder, adverto 

ik wend heen, advoco ik roep tot mij. 

Amb- (uit amhh \ vgl. Gr. ap(pi) wordt am- vóór p; amplector ik omvat, amplus 
ruim; an- vóór c, q, f: anquiro ik zoek op, anfractus kromming, anceps 

(§25!?); . .. 
overigens blijft amb-: ambïgo ik betwijfel, ambitus rondgang, kuiperij, am- 

bïiro ik verbrand rondom, — half. 

Circum kan de m verliezen vóór een klinker (§ 10, 5): circumeo en circueo ik 
ga rondom; gewoonlijk: circuitus, circuitio omloop; maar steeds circumago 

ik voer rond. 

Con- had oorspronkelijk den vorm com- (vgl. com-es metgezel, stam com-i-t- 
eig. medeganger: § 61, A. 1, en de zelfstandige praepos. cum = met), die 
blijft vóór b, p, m: combibo ik drink op, compöno ik stel samen, commnto 

ik verander; 
daarnaast vindt men een vorm co- vóór klinkers en vóór h: coeo ik ga 

samen; behalve in comedo ik eet op, comes metgezel; 
kennen, cogndtus bloedverwant (vgl. § 23, A); 
vóór gn staat eveneens co- (hier echter uit con- ontstaan): cognosco ik leer 
cö- heeft men in : cönecto ik knoop samen, cöniveo ik sluit de oogen, 

cönltor ik steun met alle kracht, cönübium huwelijk; 
con- wordt geassimileerd vóór r en 1, ofschoon ook conl- gevonden wordt: 

corrigo ik maak recht, colligo ik verzamel; 
overigens staat con-: concurro ik loop samen, coniungo ik voeg samen. 

Aanm. 2. Over comburo vgl. § 280, A. 28. 

Dis- blijft vóór c, p, t, q, s (mits niet gevolgd door een consonant) en vóór i 
consonans, behalve in disertus (uit *dissertus) welbespraakt en dJiüdico 
ik beoordeel; dus: discors tweedrachtig, dispöno ik plaats uiteen, disiungo 

ik scheid; 
het wordt dif- vóór eene f: differo ik verschil; 
(jjf*- vóór eene vocaal (§ 27): dirinio ik scheid, diribco ik verdeel, 
overigens dï- (§ 14): dimitto (uit *dis-mitto) ik zend weg; of dï-(§ 24, 5, a): 
discribo (uit *dis-scribó) ik verdeel, distingiio (uit *dis-stinguó) ik onderscheid, 

disto (uit *dis-sto) ik sta uiteen, ben verwijderd. 

Ex (d. i. een praep. *èk -h de part. •s(e): vgl. Gr. èx, è^) wordt geschreven 
vóór een klinker, eene*h, c, p, t, q, s, behalve in ëpöto (naar analogie van 
ëbibó) ik drink uit; dus: exigo ik drijf uit, exseco ik snijd uit, exsecror ik 
vervloek, exstinguo (liever dan extinguó) ik blusch uit, extraho ik trek uit, 

exseqiwr ik jaag na, voer uit; 
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ef- vóór eene f: effero (uit *ecf€ró) ik draag uit; 

overigens ë- (uit ex~ met schadeloosstelling: de drie vormen ë-, ëc-, ex-, 
evenals ö-, db-, abs-), (behalve iu'exlex aan geene wet gebonden), 'dus: ëicio 
ik werp uit, ellgo ik kies uit. 

In (Gr. £V) wordt im- vóór m, b, p: immüto ik verander, imbuo ik drenk, 
imploro ik roep aan, impero ik gebied, imperium, imperator’* 
ir- vóór r, il- vóór 1: irrëpo ik kruip in, illüdo ik bespot; dikwijls echter 

' vindt men de n niet geassimileerd; 

voor het overige blijft in-: indico ik zeg aan. 

Aanm. 3. Niet te verwarren met deze praepositie in is de onscheidbare 
partikel in- (ons on-, Duitsch un-, Grieksch d- (privatïvum; ook dr-)) — 
Ned. on-, in incertus onzeker, infectus ongedaan (van in- tu factus, maar 
infectus gtwtïid, van inficio), inimlcus vijandig, illJteratus onwetenschap¬ 
pelijk; immortdlis onsterfelijk, improbo ik keur af; irritus ongeldig; ignöro 
ik weet niet, ignavus slap, laf, waarsch. ook in ignösco ik vergeef, enz.. 
Dit in-, dat overigens blijkens de voorbeelden dezelfde veranderingen 
ondergaat als het eerste in (im-, ir-, il-), hangt samen met de oude ont¬ 
kenning *ne (in nescio, enz.: § 17). 

Inter wordt alleen geassimileerd in intellego ik begrijp, en zijne afleidingen. 

Ob (uit *op(i): vgl. het verwante sjii, en voorts ab uit *fly5(ö)) heeft den vorm 
op- bewaard in op-erio ik bedek, en vóór p: oppöno ik stel tegen (vgl. ook 
oudere spellingen als optineo ik verkrijg); 

het wordt geassimileerd vóór c en f: occïdo ik dood, offero ik breng te gemoet; 

de p (b) is verdwenen in: ömitto{u\i*opmitto,*obmitto,*ommittoy\V\2i’^\\^tg\ 
een vorm obs- (ops-), gemaakt naar analogie van abs- \aps)- bij ab {ap), 
vindt men slechts in ostendo ik toon (voor ^obstendo) en obscënus vuil, 
gemeen (van caenum slijk, vuil); 
overigens blijft ob-. 

Aanm. 4. Somtijds vindt men nog verbindingen als: omm- voor obm-, 
obp- voor opp-, e. d.. 

Per blijft onveranderd; alleen vóór de 1 kan de r zich assimileeren: perlègo 
en pellego ik lees door, pelUcio ik lok aan; wellicht naar analogie daarvan 
ook in pëiero {peiiero: uit *per-jerö) ik ben meineedig, en pëiürus (peiiürus) 
meineedig, naast periiiro en permrus. 

Por- (verwant met per, pro, prae, en het Gr. jtagd) assimileert zich in: polii- 
ceor ik beloof (§ 303, 2), polluo ik bevlek (§ 271, 8), possideo (in afwijking 
van § 25, 8) ik bezit (§ 293, 2); overigens blijft het onveranderd: porrigo 
ik strek uit, portendo ik voorspel, porricio (een oude sacrale term: van por- 
en iacio) ik reik als offer toe, e. a.. 

Post, dat gewoonlijk onveranderd blijft, wordt pö- in pömerididnus (uit pos- 
mendianus, postmeridianus, vormen die ook voorkomen) namiddag-, pömë- 
rium (uit yos{t)moerium: van post en *moerus = murus) banmijl, en de 
praepos. ponë (uit *postne (-në een suffix), *posne) achter. 

Ook buiten samenstelling vindt men den vorm pos (met verlies van -t) 
nog meer dan eens in de handschriften en inscripties, vooral vóór t: pos 
tempus, pos tergum, enz. (vgl. nog posquam voor postquam). 
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Pro (in samenst. pro- en pro-, als praep. steeds pro) had een bijvorm prod-, 
dien men vindt vóór vocalen; prodeo ik kom te voorschijn, ƒvoor- 
deelig zijn (maar prosum), prodigium wonderteeken, prodigo ik verspil. 

Re- wordt voor vocalen red-, naar analogie van het tegengestelde pröd- bij pro: 
redeo ik ga terug, ook redhibeo (vgl. § 10, 3; oud-Lat.) ik geef terug; maar 

recurro ik loop terug, rëicio (§ 10, 4) ik werp terug. 

Aanm. 5. Reddo ik geef terug, is waarschijnlijk niet een oorspr. red- + do, 
maar door syncope ontstaan uit ^re-dido (vgl. § 232, 5, Aanm.); zoo ook 

repperi enz. uit *re-peperi (§ 235, A. 4, § 15 B). 

Sëd- (als adv. = weg, op zijde, als praep. = sine, dat van denzelfden stam 
komt [voor *së-tië\^ is gebleven in sëd-itio opstand (voor eene vocaal), 
overigens is het së- geworden: sëcëdo ik scheid mij af, sëclüdo ik sluit af, 
sëcrëtus afgezonderd, geheim, sëcUrus zonder zorg, veilig, sëdulo (= së (sine) 
dolÖ) zonder erg, oprecht, ijverig (daarvan het adiect. sëdülus), sëÖrsum (uit 

*sëvorsum) afgezonderd; 
den vorm se- (geassimileerd tot so-; § 17) vindt men in dom, nalatig, 

solvo ik maak los. 

Sub (uit *sup{o): vgl. Gr. vjió; zie onder ab) heeft den vorm sup- vóór p: 

suppöno ik plaats onder iets; 
het assimileert zich vóór c, f, g, somtijds ook vóór m en r: succido ik 
snijd van onderen af, succendo ik steek van onderen aan, succurro ik loop 
onder iets, sufficio ik voldoe, suggero ik breng onder aan; submitto en 
summitto ik laat neder, subrogo en surrogo ik stel een plaatsvervanger voor, 
surgo (uit *surrego (met syncope)), perf. surrëxi, ik sta op. 

Naast sub- (sup-) bestond een vorm sups- (vgl. aps\ die vóór eene vol¬ 
gende tenuis sus- wordt: suscënseo (§ 296, A. 15; liever dan succënseo) ik 
ben toornig, suscipio (uit ^^sups-capio) ik neem op, suscito ik wek op, sus- 
pendo ik hang op, sustineo ik houd op, -uit, sustento ik steun, sustuli ik 
heb opgeheven; su- vóór s (met verenkeling van -ss- dus [§ 24, 5, a]) in 
suspicio ik zie op, suspiro ik zucht, ook in sümo (uit *sups-{é)mo (met syn¬ 

cope), *susmo) ik neem. 

Aanm. 6. Wanneer sub verzwakkende kracht heeft, blijft het liefst onver¬ 

anderd, bijv.: subgrandis tamelijk groot. 

Trans verliest zijne s gewoonlijk vóór eene andere s (altijd vóór -sc-): transilio 
ik spring over, trdnscrïbo ik schrijf over, transcendo ik stijg over; 
het wordt dikwijls tra- vóór I conson., d, 1, m, n, soms ook vóór v: 
trdicio en transicio ik werp over, trado (zelden * transdo) ik geef over, 
tradüco en transdüco ik voer over, trdldtus en translatus overgezet, tramitto 
en trdnsmitto ik zend over, tranato en trdnsnato ik zwem over; trdnsversus 

en trdversus dwars liggend. 
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HOOFDSTUK IV. 

LETTERGREPEN, QUANTITEIT, ACCENT, LEESTEEKENS. 

A. LETTERGREPEN. 

§ 31. Ieder Latijnsch woord bevat evenveel lettergrepen (sylldbaé) als het 
klinkers (of tweeklanken) heeft: fe-ro^ me-uSy pau-per, Eene lettergreep kan op 
een klinker (of tweeklank) eindigen, of op een medeklinker; in het eerste 
geval heet zij open, in het tweede gesloten. Open is de eerste lettergreep in 
ntC'-us, ca-dOf enz.; gesloten in ar-bor, sic-cus^ enz.; in factum was zij volgens 
de theorie der grammatici (zie 2») open (fa-ctuml in de werkelijke uitspraak 
(zie Aanm. 2) gesloten {fac-tum). 

Aanm. 1. In het Latijn kan ook eene lettergreep met korten klinker, 
zooals bö~nus, open zijn; men wachte zich dus voor de uitspraak bön-nus. 

Voor het scheiden der lettergrepen in het Latijn werden door de latere 
Romeinsche grammatici de volgende regels opgesteld, die men ook thans nog 
veelal in acht neemt: 

si) in enkelvoudige of als enkelvoudig beschouwde woorden. 

10 Ééne consonant tusschen twee vocalen (of diphthongen) behoort 
steeds bij de volgende lettergreep: 

a-ni-mus ziel, ta-buda tafel; zoo ook e-tiam ook, quo-niam naardien, a-xis as, 
se-quor ik volg. 

20 Wanneer twee of meer consonanten samenkomen, behoort 
alleen eene liquida of nasaal (I, r, m [behalve vóór n: zie onder 30],.n), 
en de eerste van eene dubbele consonant, bij de voorgaande 
lettergreep, de overige bij de volgende, dus: 
rë’Ctor bestuurder, scn-psit hij heeft geschreven, fa-ctam daad, pö-scit hij 
eischt, si-gnum teeken, ho-stis vijand, a-gmen troep, schare, fra-gmentum 
brok, ma-gnus groot, pote-stas macht; — do-ctrJna leer, plau-strum wagen, 
no-stfi onze, corru’ptrix bederfster ; 
maar: 

al-ter de ander, mên-sis maand, ar-bor boom, ar-ma wapenen, in-fans 
klein kind, ag-ger wal, miUto ik zend, cras-sus dik, metaldum metaal, an nus 
jaar; — vin-ctus gebonden, dëmön-strare betoogen, tön-strix scheerster. 

30 De twee neusklanken m en n worden niet gescheiden, maar behoo- 
ren beide bij de volgende lettergreep, dus: a-mnis stroom, o-mnës 
alle, conde-mno ik veroordeel, colu-mna zuil. 

Aanm. 2. Deze regels berusten op het beginsel, dat eene consonant 
alleen dan bij de voorgaande lettergreep behoort, wanneer 
zij aan het begin der volgende (als zelfstandig woord beschouwd) 
onuitspreekbaar zijn zou, en dus van twee of meer consonanten zóóvele 
bij de tweede lettergreep moeten getrokken worden, als in het begin van 
een woord staan kunnen. 

Van deze onder Griekschen invloed staande theorie wijkt blijkens de 
inscripties en handschriften de werkelijkheid in zooverre af, dat in de 
gewone uitspraak bij twee consonanten de scheiding overal tus* 
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schen de twee consonanten viel (bij meer dan twee vóór de laatste)^ 
behalve bij muta cum liquida, die beide bij de volgende lettergreep 
getrokken werden; dus: rec-tor, scrip-sit, fac-tum, hos-tis, pagina, ag-men, 
am-niSy om-nes; vinc-tus, lns4ar^ temp-to; maar: pa-tris, ala-cris, tene-brae, 

doc4rina, plaus-trum, enz.. . * u 
In eene vroegere periode van het Latijn (onder de prae-histonsche 

accentwet: § 43) moet ook bij muta cum liquida de grens der letter¬ 
greep tusschen de beide consonanten gelegen hebben, daar een korte 
klinker in eene middenlettergreep (§ 15) vóór muta cum liquida als een 
klinker in eene gesloten lettergreep behandeld werd (m. a. w. dezelfde ver¬ 
anderingen heeft ondergaan als een klinker vóór twee andere consonanten: 
vgl. § 15): zoo werd *tn-pat-rö, im-pet-rö^ evenals *cón-fac-tos, con^fec-tus 
(niet *im-pi-trö, zooals "^cón-fa-d-ö con-fhci-ö werd); zoo ook: ge-neUriK, 
maar ge-ni-tor. In den historischen tijd scheidde men echter 
im-pë-trö, té-në-brae (met korte paenultima; tegenover cön-fëc4us)\ de 
dichters van den klassieken tijd trekken wel-is-waar dikwijls de muta bij 
de eerste lettergreep (paUris, teneb-raé), waardoor deze lang wordt (§ 32, 
A. 3), maar dit berust op navolging van de Grieksche praktijk. 

b) in samengestelde woorden. 

40 Wat de met voorvoegsels en voorzetsels samengestelde woorden 
betreft, verbinde men de slotconsonant van het voorvoegsel met het volgende 
woord, zoo dit begint met eene vocaal of eene liquida of nasaal (I, m, n, 

r): dus: 
re-deo ik keer terug, su-bito plotseling, o-blmscor ik vergeet, pe-reo \V kom 
om, a-bco ik ga weg, o-beo ik ga onder; — maar: ob-tinco ik heb in bezit, 

ab’Sum ik ben afwezig, con-gredior ik kom samen. 

Aanm. 3. In de gewone uitspraak richtte men zich veelal naar de ety¬ 
mologie (gelijk trouwens ook de grammatici ten deele wilden): ab-eo, ad- 
estf enz.; zoo altijd bij muta cum liquida: ab-rumpOy ob-Uviscor^ enz.. 

50 Alle samengestelde woorden waarin het eerste deel der samenstelling ver¬ 
kort of de geheelesamenstelling min of meer verduisterd is, beschouwe men 

als niet samengesteld; dus: ma-gna-nimus (vgl. echter Aanm. 2) groot¬ 
moedig, ani-mad-verto ik merk op, po^tes gij kunt, lon-gaevus hoogbejaard, 

vë-neo ik word verkocht. 

B. QUANTITEIT. 

a) der lettergrepen. 

§ 32. De quantiteit der lettergrepen, d. i. de duur, dien men voor hare 
uitspraak rekent, moet men hoofdzakelijk kennen voor een juist begrip van de 
versmaat der dichters. Even als wij de tonen, door noten voorgesteld, in maten 
van een bepaalden duur groepeeren, groepeerden zij de lettergrepen. Daartoe 

moesten zij den duur van iedere lettergreep kunnen bepalen. 
Als kort beschouwd werd eene lettergreep, die op een korten klin¬ 

ker eindigde, als lang alle lettergrepen met een langen klinker of 

een tweeklank: 
kort: bö-nus, cd-do, co-quo; 
lang: ma-ter; dc-tus; au-dio. 
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Bovendien gold echter als lang iedere lettergreep met een korten 
klinker, die op eene consonant eindigde, d. w. z. waarin op den 
korten klinker twee (of meer) medeklinkers volgden, uitgezonderd 
muta cum liquida: 

pör-ta, mès-sis, fdc-tus, dxis i^ak-sis), ook mdior, diö, èius, enz., daar i tus- 
schen klinkers als jj werd uitgesproken (dus: mai-ior^ enz.: §10,4); maar: 
pd-tris^ tenè-brae, enz.. 

Men noemt deze lengte lengte door positie {positiöné), in tegenstelling met de 
lengte van nature (natura), wanneer eene lettergreep een langen klinker had. 

Het kan natuurlijk gebeuren, dat eene lettergreep tegelijk lang is van nature 
en door positie; zoo bijv. in laudans prijzende: hier is de a van nature lang 
(volgens § 33, lO); het woord wordt dus uitgesproken laudaans (met eene 
zwakke n); in den gcnetivus lauddn-tis is echter de tweede lettergreep alleen 
lang door positie; het woord wordt daarom uitgesproken: lauddntis. 

Men wachte zich dus, de lengte van de lettergreep te verwarren 
met de lengte van den klinker: Xmg door positie kan alleen eene letter¬ 
greep zijn, nooit haar klinker (vgl. § 11, A. 1). 

Aanm. 1. Ofschoon de uitdrukking positione (of positu) — gelijk de 
meeste kunsttermen der Latijnsche grammatica eene letterlijke vertaling uit 
het Grieksch {béosi) —, wanneer we haar opvatten als: door de plaatsing, 
inderdaad de werkelijkheid goed weergeeft, berust ze toch feitelijk op eene 
misvatting, en is slechts bij toeval juist: de Grieksche geleerden noemden 
nl. lettergrepen als de hier bedoelde Mou lang, wijl ze zich voorstelden, 
dat deze verlenging — in tegenstelling met de natuurlijke lengte van letter¬ 

grepen met een langen klinker — slechts o\i overeenkomst oi afspraakh^x\i%\.\t\ 
doordat dit in Rome weldra niet meer begrepen werd, kon daar de uit¬ 
drukking positione den zin krijgen van: door de plaatsing, een zin die er 
oorspronkelijk in het geheel niet in lag. 

Aanm. 2. De verklaring van dit verschijnsel van verlenging der letter¬ 
grepen door positie ligt in de scheiding der lettergrepen bij het spreken 
(§ 31, Aanm. 2): door de verdeeling van de consonanten over twee letter¬ 
grepen werd de eerste lettergreep lang, omdat eene geslotene letter¬ 
greep in het Latijn steeds lang was, wijl de tijd, noodig voor de 
uitspraak van de consonant, bij dien van de vocaal gevoegd werd; de 
quantiteit van den klinker ondergaat dus geen verandering (om verwar¬ 
ring te voorkomen, gebruikt men daarom bij de lettergrepen ook wel 
de termen zwaar en licht in plaats van lang en kort). 

Aanm. 3. In de dactylische poëzie van den klassieken tijd werd eene 
lettergreep met korten klinker, waarop muta cum liquida volgde, ook 
dikwijls lang genomen (vgl. § 31, Aanm), dus: pdt-ris naast pddris, 
voluc-ris naast volu-cri [Ovid. Metamm. XIII, 607] (positio debilis). 

b) der klinkers. 

/. Verlenging van korte klinkers, 

§ 33. In § 14, 1 bespraken we de verlenging van vocalen door het uitvallen 
van eene consonant. Ook afgezien hiervan wordt somtijds een korte klinker 
verlengd door den invloed van volgende medeklinkers. 

Zoo vindt men een langen klinker: 
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10 wanneer een klinker gevolgd wordt door -ns of -nf-, dus: consul (Grieksch 
xcbvoovk), sapiëns wijs (Gr. geschreven aamrjvg), ïnsanus waanzinnig, ïnsula 
eiland (Fr. ilé), ménsis maand, cènsus schatting, amans beminnende, möns 
berg, Athëniénsis Athener, trans over; — cönficio ik maak af, cönfluo ik 
vloei samen, ïnfëllx ongelukkig, enz.; 

Aanm. 1. Feitelijk heeft men ook hier met de in § 14, 1 bedoelde 
„schadeloosstelling’’ te doen, daar de n vóór s en f zeer zwak werd uitge¬ 
sproken (dus: cörisul, Jnfëlix, enz.) en allengs vrijwel geheel verloren ging: 
vandaar op oude inscripties dikwijls *cösol voor consul, enz.; vgl. ook toties 
(naast totiëns), miliës enz., en Fr. épouse (= spönsa). 

20 vóór -nx en -net-, somtijds ook vóór -ct-, -x, -gn-, en vóór -r -F conso¬ 
nant; dus: coniünx echtgenoote, iünx'i ik heb samengevoegd (maar iüngö), 
quïn(c)tus vijfde (naar analogie daarvan ook quïnque vijf), sanctus heilig, 
coniünctus samengevoegd, fünctus verricht hebbende, lector lezer, rector 
bestuurder, actus gedreven, réxit hij heeft bestuurd, têxit hij heeft bedekt, 
maximus zeer groot (maar nikguas). benïgnus welwillend, dïgnus waardig, 
Marcus, Martialis, quartus de vierde, enz.. 

Aanm. 2. In de meeste gevallen echter bleef eene korte klinker 
ook vóór twee of meer consonanten (d. i. in eene lange lettergreep: 
§ 32) kort, bijv.: cdptum, rap turn, cöndo, canto, venüstus, modëstus, 
silvëster, agrëstis, domësticus, amant, movënt, scribünt, bdcca, gdllus, 
dïfficilis, cërtus, vërsus, përdo, mërees, sëmper, incëndoy mÖntem, corpus, 
dörmio, lïngua, unda, tiirba, rümpo, piscis, lëctus (bed), colümna, nöctem, 

midtus, enz.. 

2. Verkorting van lange klinkers, 

§ 34. Omgekeerd lag in de Latijnsche taal het streven, om lange 
klinkers te verkorten, wanneer zij onmiddellijk door een anderen 
klinker gevolgd werden en niet met dezen samentrokken. Men drukt dit 
uit door den regel: vocalis ante vocalem corripitur. Dus: docèo ik leer, 
maar docère; minüo ik verminder, maar minütus; prior de eerste, maar primus; 
réi van de zaak, maar rës; gruis van den kraanvogel, maar grüs. 

§ 35. Op den voorgaanden regel zijn uitgezonderd: 

10 de door een anderen klinker gevolgde klinker, waaraan nog een klinker 
voorafgaat: diëi van of aan den édig, faciëï van of aan het gelaat; 

20 de i in de genetivi op -ïus: illJus, nuUius, utrius enz.; bij dichters echter 
in den regel illïus enz.; 

30 de i in de vormen van fïo ik word, behalve wanneer eene r op de tweede 
vocaal volgt: fïam, fiunt, maar flëres; 

40 de i in vormen als obïit (= obTvit) hij is overleden, lenïit (= lenïvit) hij 
heeft gelenigd, cupïit (— cupJvit) hij heeft begeerd, enz.. Bij dichters is 
de eerste i dan kort, maar in proza lang (naar analogie van de vor¬ 
men met v). — Zoo ook in sub dJo (voor sub dJvo) onder den blooten 
hemel; dJus (voor divus) goddelijk; ook Diana komt nog voor bij dichters; 

50 Grieksche woorden, die in 't Latijn overgenomen zijn, wanneer althans die 
woorden niet geheel het burgerrecht hebben verkregen, dus: Darëus of 
Darïus, Alexandrïa, musëum, aër lucht, enz., maar: platëa straat (itXaxsXa) 

en balinéum of balnéum bad (fiaXaveTov). 
WOLTJER, Lat. Gramm. 6e druk. 3 
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3. Algemeene regels voor de quantiteit. 

§ 36. Daar de kennis van de quantiteit der klinkers van groot belang is 
voor eene juiste uitspraak (vgl. § 44), laten we hier gemakshalve eenige 
algemeene regels ter bepaling van de quantiteit der klinkers volgen,, 
die overigens slechts ten deele de werkelijke oorzaak van de quantiteit aangeven 
en dan ook alleen als hulpmiddel voor het geheugen bedoeld zijn. 

lO Alle tweeklanken zijn lang, en evenzeer alle klinkers die uit twee¬ 
klanken ontstaan zijn: cLaiido ik sluit, inclüdo; aequus vlak, iniquus;^ 
caedo ik vel, occido ik dood. 

Aanm. Prae- in samenstellingen waarvan het tweede deel met 
een klinker begint (praeacütus van voren gespitst, praeüstus van voren 
gebrand), heeft de ae kort. 

20 Lang zijn verder alle klinkers die door de samentrekking van twee 
klinkers ontstaan zijn: tibïcen fluitspeler (uit *tibiicen)\ nïl niets (uit nihil)] 
cögo ik breng bijeen (uit *co-ago)] iünior jonger (uit *iüu(è)nior)] nèma 
niemand (uit *ne-hemo)^ enz.: vgl. § 19. 

Op gelijksoortige wijze zijn ontstaan de lange klinkers in: prörsus 
rechtuit (*pro-vorsus)] sürsum naar boven {^sub-vorsum)\ r•ö/^//^7 vergadering 
i^coventio), enz.. 

30 De i is lang vóór de v: dïvus goddelijk, audïvi ik heb gehoord, vïvus 
levend; behalve in nivis genet, van nix sneeuw, en ubïvis overal, dat zelden 
eene lange i heeft. 

§ 37. 40 Ter bepaling van de quantiteit der klinkers in stamlettergrepen 
lette men op de volgende regels: 

I. Een langen klinker hebben alle eenlettergrepige substantiva en van 
de overige eenlettergrepige woorden die welke op eene vocaal uit¬ 
gaan (in de andere eenlettergrepige woorden is de klinker kort): mös ge-- 
woonte, vér lente, iüs recht; prö voor, per door, in in, et en. 
Uitgezonderd zijn: 
a) cör hart, vïr man,/ê/ gal, ös (ossis) been, mël honig; 

b) de niet zelfstandige aanhangsels: ^quë, -vé, -cë, -/zé, -/ê, -psë, -ptë(^Aiy 
en de nom. plur. neutr. qua] 

c) én ziedaar, nön niet, quïn dat niet, cras morgen, cür waarom, sïn maar 
indien, plüs meer, par gelijk, en de woorden op -c: hïc hier (maar: 
hic deze, heeft gewoonlijk ï), sïc zoo (maar: nëc en niet); 

d) enkele eenlettergrepige substantiva die op twee consonanten eindigen t 
ars kunst, pars deel, fax fakkel, nix sneeuw, nox nacht, enz.. 

II. Verba. 

10 De verba wier perf. op -ui eindigt, hebben eene korte stamvocaal: sono 
— sonui ik klink, moneo — monui ik vermaan, salio — salui ik spring. 

Uitgezonderd: dëbeo ik moet {*déhabeo: § 19), pöno ik plaats (*posino,. 
*posno : § \4), flöreo ik bloei en pareo ik gehoorzaam. 

20 Eveneens hebben de consonantstammen op -io en -ior eene korte stam¬ 
vocaal: pario ik breng voort, fugio ik vlucht, fodio ik graaf, patior ik 
duld, morior ik sterf. 

Vele van deze zijn reeds in den voorgaanden regel begrepen. 
30 De perfecta en supina van twee lettergrepen hebben de stamvocaal 
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lang, wanneer vóór de i van het perf. slechts één medeklinker, en vóór 
den uitgang -tum of -sum van het sup. geen medeklinker gevonden wordt: 
dus video ik zie: vïdi; fiigio ik vlucht: fügi; cado ik val: casürus; 
lüdo ik speel: lüsi, lüsiim. 
Uitgezonderd zijn: 

a) de perfecta: bïbï (van bibo ik drink), dëdJ (van do ik geef), fïdï 
(van findo ik splijt), scïdi (van scindo ik scheur), stëti (van sto ik sta), 
stïti (van sisto ik plaats), tüli (bij fero ik draag); 

b) de SU pin a: cl tum (van cieo ik beweeg), dëtum (^van do ik geef), 
itum (van eo ik ga), lïtum (van lino ik smeer), rëtum (van reor 
ik meen), satum (van sero ik zaai), si tum (van sino ik sta toe), 
statum (van sto ik sta). 

Aanm. 1. Hierbij behooren ook de composita van ruo\ dirütum, erütum^ 
obrütum enz., ofschoon rütum de u lang heeft. Vgl. § 271, A. 10. 

Aanm. 2. De woorden die in 't Latijn eene u hebben in de stamletter¬ 
greep en in 't Fransch de u hebben behouden, hebben eene lange ü; eene 
korte u in den stam is in 't Fransch in andere klinkers of in tweeklanken 
overgegaan; dus: muet: mütus, jurer: iUrare, dur: durus, mur: müriis, 
mutation: mütatio, brut: bnitus, pur: pürus, enz., maar: gueule: 
gula, enz.. 

g 38. 50 Voor afgeleide en samengestelde woorden geldt als regel, dat 
zij dezelfde quantiteit hebben als hun stamwoord of hunne samenstel¬ 
lende deelen: cado ik val — incïdo\ caedo ik vel — occido) iüs recht — iüstus 
rechtvaardig; fas goddelijk recht — dies fastus gerechtsdag; rüs land — rusticus 
landelijk; ös mond — östium ingang; quiès rust — quiëscere rusten; calêre 
warm zijn — calëscere warm worden; dormire slapen — obdormlscere inslapen. 

Aanm. Naast pró- vindt men in samenstellingen dikwijls prö- (vgl. 
§ 30; § 11, A. 1), b.v.: proavus overgrootvader, profanus onheilig, profi- 
ciscor ik vertrek, profiteor ik beken, profugus voortvluchtig, profundus 
diep, prohibeo ik belet, pronepös achterkleinzoon, protervus onstuimig; 
maar: pröcëdo ik ga voort, pröclivis hellend, prömitto ik beloof, enz.. 

Over prae- vergelijk § 36, 1, Aanm.. 

§ 39. 60 Wat de quantiteit der klinkers in achtervoegsels betreft, 
merke men op: 

De i is lang in: 

10 aprlcus zonnig, mendicus doodarm, pudJcus eerbaar; antiquus oud, posticus 
achter-; umbilïcus ndiVtl] formica mier, lectJca draagstoel, lorJca harnas; 

20 opimus vet, patrJmus, matrJmus wiens vader, wiens moeder nog leeft, 
quadrimus vier jaar oud. 

§ 40. 70 De quantiteit der klinkers in de verbuigings-en vervoegings- 
uitgangen kan in het algemeen het gemakkelijkst uit de paradigmata worden 
opgemaakt. Daarom zal hier slechts over enkele punten gesprokén worden. 

1) Van de op een klinker uitgaande eindlettergrepen hebben die op 
-a en -e den klinker kort, die op -i, -o, -u lang: mensa^ bella, genera, fratre, 
scrlbe ] maar: dominl, fratrl, audï, domino, cornii. 

y 
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Uitzonderingen: 

-a is lang: in den abl. sing. der a-stammen: mensa; 

20 in den imperativus praes. act. der a-stammen: ama, behalve in 
puta in de beteekenis bijvoorbeeld; 

30 in onverbuigbare woorden, bijv.: früstra te vergeefs, intered 
ondertusschen, erga jegens (als ablat.) enz.; behalve in: ita 

zoo, quia omdat, eia kom aan; 

-e is lang: 1® in den abl. sing. der e-stammen: dië, fadé, spé, en ‘infame 
door den honger; 

20 in den imperat. praes. act. der e-stammen: dëlë\ dichters ge¬ 
bruiken deze e echter kort in tweelettergrepige imperativi, wan¬ 
neer de eerste lettergreep óok kort is: habe, iube, mane, enz.; 

-o is kort: lo in cedo geef hier, zeg eens, welaan, duo twee, ego ik, dto snel, 
iÜico terstond, modo slechts; 

20 somtijds, vooral bij latere dichters, als uitgang van den len 
pers. sing. ind. praes. act. der werkwoorden: bijv. amo, cëdo. 

§ 41. 2) De eindlettergrepen die op ééne consonant eindigen, 
behalve op c en s (x), hebben een korten klinker. Vandaar dikwijls ver¬ 
korting van een klinker: amöris, maar amor, simus, maar sim; sïtis, maar sit; 
eramus, maar eram ; moneamus, maar moneam ; améris, maar amer; audiëtis, 

maar audiet. 
Van de eindlettergrepen op een klinker -f -s hebben -as, -es, -ös een 

langen klinker, -is, -us een korten. 

Uitzonderingen: 

de e in -es is kort: lo in den nom. en voc. sing. der meerlettergrepige im- 
parisyllaba 1) van de consonantstammen wier genet, 
de voorlaatste lettergreep kort heeft: miles (mJLitis\ 

, maar lang zijn: abiés denneboom (abietis); ariës 
ram (arietis); pariës wand (parietis) en Cerës Ceres 

(Cereris); 

20 in es gij zijt (maar és gij eet); 

de o in -os is kort: in compos machtig; 

de i in -ïs is lang: lo overal waar -is in 't meervoud voorkomt: omnls, 
servTs, mënsJs, enz.; 

20 in den 2den pers. sing. indic. praes. act. der i-stammen; 
audJs; 

30 in SIS, vis, fis, veils, mails, nölJs, en de subst. QuirJs 
een Quiriet en Samnis een Samniet; 

de u in -üs is lang: in den genet. sing. en in den nom., acc. en voc. plur. 
der u-stammen: früctïis, en in den nomin. sing. van 
de consonantstammen die in den genet, de voor¬ 
laatste lettergreep lang hebben: palus moeras (gen. 
palüdis), virtüs manlijkheid, deugd (gen. virtutis). 

1) Vgl. aant. 1 bij § 73. 
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C. ACCENT. 

§ 42. Syllaben-, woord- en zinaccent. 
Wij spreken in zinnen. Gewoonlijk bestaat een zin uit een aantal woorden, 

een woord uit een aantal lettergrepen, eene lettergreep uit een aantal 
klanken. Maar eene rij klanken vormt op zich zelf nog geene lettergreep, eene 
rij lettergrepen nog geen woord, eene rij woorden nog geen zin: zij kan dit eerst 
worden door het accent. Het accent is dus datgene, wat bij het uitspreken 
der afzonderlijke klanken komt, om ze met elkander te verbinden tot 
lettergrepen, woorden en zinnen. Daaruit volgt, dat men een syllaben¬ 

accent, een woordaccent en een zinaccent kan onderscheiden. 
a) Wat het eerste betreft, zij alleen opgemerkt, dat feitelijk iedere letter¬ 

greep [ook die welke niet het woordaccent hebben, m. a. w. ,/Zwaktonig zijn 
^zie b)\ haar eigen accent heeft, ten opzichte van het accent op bepaalde wijze 
gekarakteriseerd is. Zoo heeft de eerste lettergreep van loopen in de gewone 
Nederlandsche uitspraak (lóopen) een ander accent dan in een zangerig dialect 
als het Geldersch-Overijselsch {löopen^ d. i. lö^pen)\ vgl. ook bijv. onsyVz beves¬ 
tigend, ja twijfelend (Ja, wanneer dat zoo is), ja? vragend, jd kort afgebroken 

(ja, dat weet ik niet). 
De beteekenis van het syllabenaccent blijkt duidelijk in de verschillende accen- 

tueering (met acutus en met circumflexus) van lange lettergrepen in het Grieksch: 

'bso. en ^edg. 
b) Wy hebben hier hoofdzakelijk te maken met het woordaccent, dat de 

lettergrepen van een woord voor het gehoor tot één geheel (eene phonetische 
eenheid) maakt, door ééne ervan te kenmerken boven de andere: vergelijk bijv. 
dag, meisje! met dagmeisje) lóóp, jóngen! met lóópjongen. De lettergreep, die 
aldus boven de andere onderscheiden wordt, heeft het hoofdaccent, den hoofd¬ 
toon, of, zooals men kortweg, hoewel minder juist, zegt, het accent, den toon 
(is „geaccentueerd", „behoofdtoond" of „betoond"), de andere hebben een zwak 
accent (zijn „zwaktonig", of, minder goed uitgedrukt, „zonder accent', „ongeac¬ 
centueerd", „toonloos'^). Het graadverschil tusschen lettergrepen met hoofdtoon 
en met zwakken toon is niet constant: dikwijls kan men nog een bijtoon waar¬ 
nemen : zoo draagt in het woord vaderland, evenals in vader, de eerste letter¬ 
greep het hoofdaccent; de volgende zijn „zwaktonig", maar de laatste minder 
dan de voorlaatste: men accentueert dus: vdderldnd (i'a-met hoofdtoon, -der-m^i 
zwakken toon, -land met bijtoon); evenzoo: noordenwind (noor- met bijtoon, 

-den- met zwakken toon, -wind met hoofdtoon). 
c) Eindelijk kan, zooals bekend is, in het verband van een zin eenzelfde 

woord weder een verschillend accent hebben, naar het gewicht dat er in den 
zin aan toegekend wordt. Zoo heeft in een zin als: ik heb hem getróffen, -trof- 
den hoofdtoon, heb een sterkeren bijtoon dan ik, hem en ge-. 

Soorten van woordaccent. 

Behalve door de lengte of duur (quantiteit) van de uitspraak, waarover 
reeds gehandeld werd (quantiteits- of tijdsaccent), kan in een woord eene 

lettergreep boven de andere gekenmerkt worden: 

10 door haar sterker uit te spreken, door de kracht van de uitspraak dus 
(exspiratorisch [ook wel dynamisch] of intensiteits-accent); 

20 door haar hooger uit te spreken, door de hoogte van den toon dus (muzi¬ 

kaal accent). 
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Intensiteits- en muzikaal accent gaan gewoonlijk gepaard; naar gelang echter 
bij het spreken in eene taal de verschillen in ioonsterkte of die in toonhoogte 
tusschen de afzonderlijke lettergrepen grooter zijn en meer op den voorgrond 
treden, spreekt men van talen met (overwegend) exspiratorisch en zulke 
met (overwegend) muzikaal accent. Tot de eerste behoort bijv. het Neder- 
landsch: onderscheid in de muzikale hoogte der verschillende lettergrepen is 
ook in onze taal zeer wel voorhanden (met name in de dialecten), maar als 
geaccentueerd geldt voor ons gevoel toch niet de hooger, maar de met meer 
energie dan de andere uitgesproken lettergreep, terwijl de lengte of duur geheel 
op den achtergrond treedt: een, één, bode, schitterend, bouwland, landbouw, 
huisvader, vaderhuis, wetenschappelijk, azuurblauw. 

Eene taal kan in den loop der tijden de qualiteit van haar accent veranderen: 
zoo had het oud-Grieksch een overwegend muzikaal accent, terwijl het nieuvv- 
Grieksch exspiratorisch accentueert. 

Aanm. Het latijnsche woord accentus (van accino, eene letterlijke ver¬ 
taling dus van jigoocpSla) duidt eigenlijk de toonhoogte aan, ons woord 
accent de toonsterkte (klemtoon)] meestal wordt accent echter zoowel voor 
klemtoon, als voor toon gebezigd. 

1. HET LATIJNSCHE WOORDACCENT. 

§ 43. Bij het Latijnsche woordaccent heeft men twee perioden te onder¬ 
scheiden: de prae-historische (prae-literaire) en de historische periode. 

1. Het prae-historische intensiteitsaccent. 

In de oudste periode der Latijnsche taal moet het accent exspira¬ 
torisch (dynamisch) van karakter geweest zijn en steeds op de eerste 
lettergreep van het woord gestaan hebben; deze werd met bijzonderen 
nadruk (sterkte) uitgesproken, de andere zonder nadruk, onverschillig, of ze 
hooger of lager van toon waren. Men accentueerde dus niet slechts *éxagö 
(éxigö), *cécanai (cécini), maar ook ^cóntangö (in het historische Latijn contingö), 
*éxaistumö (extstimö), *féfellai (feféllï), enz.. Over de hierdoor ontstane veran¬ 
deringen in het Latijnsche klankstelsel is in § 15 gehandeld. 

In de historische periode is dit accent op de beginlettergreep 
verdwenen, en heeft voor een geheel ander systeem van accentueering plaats 
gemaakt. 

2. Het historische accent. 

§ 44. a) Karakter. Terwijl het prae-historische accent algemeen als inten¬ 
siteitsaccent erkend wordt, bestaat over het wezen van het historische 
accent in het Latijn groot verschil van gevoelen: moet men afgaan op het 
getuigenis der Romeinsche taalgeleerden, dan is het tot op het einde der 
4de eeuw n. Chr. muzikaal geweest, en zoo oordeelen ook thans nog vele 
geleerden; volgens anderen is echter het Latijnsche accent ook na de verandering 
van plaats die het heeft ondergaan, overwegend exspiratorisch gebleven, 
en hebben de Romeinsche grammatici Grieksche theorieën over het accent 
gedachteloos overgenomen. 

Misschien is de oplossing van dit vraagstuk deze, dat het muzikale accent 
overheerschend werd in de taal der hoogere standen, terwijl het volk meer 
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vasthield aan het oude intensiteitsaccent; ook in de hoogere taal heeft het 

exspiratorische element echter nooit geheel ontbroken. 
In elk geval mogen wij het onderscheid tusschen eene lettergreep met het 

nccent en eene lettergreep zonder accent, wat de kracht of den nadruk der 
uitspraak betreft, in het Latijn niet zoo groot maken als in onze taal: de letter¬ 
grepen met den klemtoon moeten minder krachtig, de lettergrepen zonder den 
klemtoon wat sterker uitgesproken worden, dan wij in onze taal gewoon zijn 
te doen; daarentegen hebben wij meer dan in onze taal met het verschil in 
toonhoogte te rekenen; met name echter moet de duur der vocalen in 
de uitspraak veel duidelijker uitgedrukt worden. Natuurlijk komt het 
onderscheid vooral uit in den versbouw der beide talen. 

Het Latijn heeft volgens de Romeinsche grammatici, die in hunne beschou¬ 
wingen de Grieken volgden, twee accenten: den acütus of den scherpen 
{stijgenden, hoogen) toon (teeken '), en den circumflexus of den om ge¬ 
bogen toon, een lang aangehouden toon, die eerst stijgt, naar het einde toe 
lager wordt (daalt: teeken een circumflexus heeft bijv. de a van ja en de 
oo van zoo in den volgenden zin: Ja, als het zóó is, dan is het goed tjdd, zóó). 

De acutus valt op korte en lange lettergrepen, de circumflexus alleen 

op lange. 
Alle klinkers die geen accent hebben, heeten zwaartonig, gravës (teeken '). 
De teekens worden in het Latijn gewoonlijk niet geschreven. 

Aanm. De door de Romeinsche grammatici voor het gebruik van acutus 
en circumflexus gestelde regels behoeven hier niet weergegeven te worden: 
ze komen overeen met de Grieksche, behalve dat volgens hen alle één¬ 
lettergrepige woorden met lange vocaal een circumflexus hebben. 

§45. b) Plaats. Het historische Latijnsche accent treedt 
in een woord nooit verder terug dan de derde syllabe 
van achteren (antepaenultinia) en regelt zich voorts naar de 
quantiteit der vóórlaatste lettergreep {paenaltima): is deze 
(natara of positiöne (§ 32)) lang, dan heeft zij het accent; is 
zij kort, dan valt het op de antepaenultima (paenultima-^t\). 

Derhalve hebben: 

10 éénlettergrepige woorden het accent op deze ééne lettergreep; 
20 tweelettergrepige woorden het accent op de eerste lettergreep; 
30 drie- en meerlettergrepige woorden het accent op de derde 

lettergreep van achteren, wanneer de vóórlaatste kort is; op de 
vóórlaatste, wanneer deze een langen klinker heeft, of op den 
korten klinker twee of meer medeklinkers volgen (mits niet muta 

curn liquida'. § 32); légere lezen, léniö ik lenig, ténehrae duisternis, vólu- 
cris (vr.) vliegend, quddruplus vitrvouéig', maar: onderwijzen, 
amicus vriend, lapUlus steentje; oppügno ik bestorm, rotundas rond, 
condémno ik veroordeel, convktus overtuigd. 

Aanm. Woorden van vier of meer lettergrepen hebben behalve het 
hoofdaccent, dikwijls nog een bijtoon, evenals in onze taal: Impertérritus 
onverschrokken, cbndiscipulus médeleèrling, sbcietdtem bóndgenoötschap. 

Vgl. § 42, b. 
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§ 46. Op de laatste lettergreep staat het accent in meerlettergrepige woorden, 
wanneer zij eerst later eindlettergreep is geworden (door verminking of verkor¬ 
ting van den uitgang) en vroeger naar de paenultima-^ti het accent had: zoo 
in. illiCf illuCf illinc, illac (voor illicc enz.); educ trek uit, produc breng voor 
den dag (voor educe^ prodacé), en in eenige andere i). 

II. HET LATIJNSCHE ZINACCENT. 

Procliticae en encliticae. 

§ 47. Gelijk reeds opgemerkt werd, hebben de afzonderlijke woorden in den 
zin een verschillend accent. Vele woorden bezitten in de uitspraak zóó weinig 
zelfstandigheid, dat zij altijd of in bepaalde gevallen hun eigen accent in den 
zin opgeven en zich aansluiten bij een ander woord. Sluiten zij zich aan bij 
het woord dat volgt, dan noemt men ze procliticae, sluiten zij zich aan 
bij het voorgaande woord, dan heeten ze encliticae. Zoo is te bijv. 
proclitisch in tehuis; ze enclitisch in: grijp ze (uitgesproken als grijpzé). 

10 Procliticae zijn o. a.: de praeposities in de volgende samenstellingen: 
abhinc van hier, dehinc daarna, adhüc tot nu toe, antehdc vóór dezen, 
posthdc na dezen; voorts het eerste deel in de oneigenlijke com¬ 
posita w^xifacio: arefdcio ik droog {arefdcis), calefdcio ik warm (calefdcit), 
liquefdcio ik smelt (liquefis) enz. (§ 268, A. 3). 

20 Encliticae zijn o.a.: -que, -ve, -ce, -ne, -pte, -pse, -met; wanneer deze 
lettergrepen achter een woord komen, maken zij, dat zijn accent verschuift 
en het een acutus krijgt op de laatste syllabe, ook wanneer deze kort is 
(in afwijking dus van dt paenultima-yNoi): multdqiie, hominésque, plerdque, 
egómet, hicine, huidsce, vidésne^ duabus trJbusve, tiitémet, redpse, limindque. 
Uitgezonderd zijn voor het accent: dénique, undique, utique, itaque] hier 
heeft -que zijne beteekenis verloren, en zijn zelfstandige nieuwe woorden 
ontstaan. 

Aanm. De Romeinsche taalleeraars maakten onderscheid in het accent 
tusschen itdque en aldus, en zoo, bijv.: Te cuni cenavisses rediturum 
dixeras itdque fecisti (Cic. pr. Deiot. § 19), en itaque derhalve, daarom 
(zie § 641); zoo ook tusschen uti'que (= et uti) en ütique in alle 
gevallen, volstrekt. 

D. LEESTEEKENS. 

§ 48. De oude Romeinen gebruikten geene leesteekens zooals wij. 
Dikwijls scheidden zij de woorden door een punt, zonder echter meer 
tusschenruimte tusschen twee woorden te laten dan tusschen twee 
lettergrepen. 

In onze uitgaven der klassieken is de interpunctie der moderne talen 
overgenomen, doch niet consequent en vast. 

1) Het teeken duidt aan, dat de klinker lang is en het accent heeft. 
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BUIGINGSLEER. 

§ 49. De rededeelen (partes oratio nis) worden onderscheiden 
in drie soorten: nomina of naamwoorden, verbum of werk¬ 
woord, en particulae(t\gm\ï]V: deeltjes) of kleinere rededeelen: 

substantivum^ zelfstandig naamwoord 

adiectlvum, bijvoegelijk naamwoord 
nomina numerale, telwoord 

pronomen^ voornaamwoord 

verbum verbum^ werkwoord 

adverbium, bijwoord 
praepositio, voorzetsel 

particulae coniunctio, voegwoord 

interiectio, tusschenwerpsel. 

Van deze negen rededeelen worden de eerste vijf verbogen, terwijl 
de laatste vier onverbuigbaar zijn. De buiging der nomina heet 
dëclinatio, verbuiging, die van het werkwoord coniugatio, 

vervoeging. 

Het lidwoord (articulus) ontbreekt in het Latijn. Arbor kan dus 
beteekenen: boom, de boom, of een boom; arborës-, boomen of de boomen. 

Aanm. De interiectio behoort eigenlijk niet tot de rededeelen: vgl. 

§ 54, A. 1. 
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HOOFDSTUK I. 

HET SUBSTANTIVUM. 

1) Verdeeling. 

§ 50. Men verdeelt de substantiva in: 

concrêta (eigenlijk: samengegroeide, harde, stevige): namen van 
werkelijk bestaande voorwerpen, en 

abstracta (afgetrokkene, begripsnamen): namen van eigenschappen, 
handelingen, toestanden, als voorwerpen gedacht. 

Bij de eerste onderscheidt men verder: 
appellatïva gemeenzelfstandige naamwoorden of soortnamen, 
propria eigennamen, 
collectiva verzamelnamen, 
materlalia stofnamen. 

2) Geslacht. 

§ 51. Aan sommige substantiva kent men een geslacht (genus) iot, 
aan andere niet. 

De substantiva die een geslacht hebben, zijn masculTna (m.), 
manlijk(e), of feminïna (f.), vrouwelijk(e); die geen geslacht 
hebben, heeten neutra (n.), d. i. (die) geen van beide (geslachten 
hebben), onzijdig(e). 

§ 52. Algemeene, d. i. van den uitgang der woorden on¬ 
afhankelijke, regels voor het geslacht zijn de volgende: 

10 manlijk zijn alle namen van manlijke wezens, van volken, 
rivieren, winden en maanden (eigenlijk adiectiva bij de 
manlijke woorden: homo mensch of Aö/w/nës menschen,//«v/as rivier, 
ventus wind, mënsis maand): pastor herder, Romani Romeinen, 
Rhenus de Rijn, Sêqudna de Seine, aquïlo noordenwind, Aprllis April; 

20 vrouwelijk zijn alle namen van vrouwelijke wezens, van 
boomen, steden, landen en eilanden (als adiectiva bij: arbor 
boom, urbs stad, terra of regio land, ïnsula eiland, die vrouwelijk 
zijn): rëglna koningin, pirus pereboom, pöpulus populier, Corinthus 
Corinthe, Karthago Karthago, Aegyptus Egypte, Cyprus Cyprus; 

30 onzijdig zijn alle niet verbuigbare of slechts in één vorm 
(nom. en acc. sing.) gebruikte woorden (vgl. §§ 138 en 133). 

Aanm. 1. Deze regels gelden ook, wanneer het woord naar 
den uitgang een ander geslacht moest hebben: Venus Venus, is 
yrouwelijk, ofschoon de woorden op -us, -eris onzijdig zijn; praedo roovtr, 
is manlijk, hoewel de woorden op -do gewoonlijk vrouwelijk zijn; Persa een 
Pers, is manlijk, niettegenstaande het naar den uitgang vrouwelijk moest wezen. 

Aanm. 2. Bij sommige woorden echter, die, om hunne beteekenis, hun 
geslacht naar de bovenstaande regels zouden moeten richten, wordt het 
geslacht bepaald door den uitgang. 
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Zoo zijn manlijk de namen der steden op -orum \ Delphi^ genet. 
Delphöram] 

vrouwelijk: a) Allia, een bijriviertje van den Tiber, en Lëthe gen. 
Lethes (§ 146), Styx gen. Stygis (§ 142), rivieren in de onderwereld; 
b) copiae troepen, excubiae wacht, operae werklieden, vigiliae wachtpost; 

onzijdig: d) de namen der steden op -um\ Tarentum Tarente; 
b) mancipiiitn slaaf, auxilia hulptroepen. 

Aanm. 3. a) Eenige substantiva zijn communis generis, dat wil 
zeggen: dezelfde vorm wordt voor een manlijken persoon manlijk, 
voor eene vrouwelijke persoon vrouwelijk genomen. Men noemt ze 
comtnCinia: sacerdós m.: priester, f.: priesteres; dux m.: leidsman, f.: 
leidsvrouw; clvism,: burger, f.: burgeres; hëresm.\ erfgenaam, f.: erfgename. 

b) Andere substantiva duiden door verschillende uitgangen achter 
denzelfden stam de geslachten aan; zij heeten daarom möbilia: servus 
slaaf serva slavin ; victor overwinnaar — victrlx overwinnares; rex 
koning — règina koningin; magister meester — rnagistra meesteres. 

c) Weer andere zijn epicoena (ènixoiva) of promiscua, d. i. zij 
duiden het manlijke en het vrouwelijke wezen met denzelfden vorm 
en hetzelfde grammatische geslacht aan: zie A. 4. 

Aanm. 4. Diernamen, a) Onder de diernamen zijn sommige 
communia: canis m.: hond — f.: teef (vooral ook jachthond); bös m.: 
rund, os — f.: koe, (meestal m.). 

b) Andere zijn mobilia: equus paard — equa merrie; gallus haan — 
gallJna hen; leo leeuw — leaena leeuwin. 

c) De meeste diernamen zijn epicoena; zoo zijn altijd manlijk: 
passer musch, piscis visch, vermis worm, enz.; altijd vrouwelijk: aquila 
arend, vulpës vos, avis vogel, enz.. 

d) Eindelijk worden ook voor de twee geslachten geheel verschil¬ 
lende namen gebruikt: hircushoV — capragt\i\ taurus si\tr — vacrö koe. 

§ 53. 3) Getal. 

Het getal (numerus) is tweeërlei: 
(numerus) singularis enkelvoud, en (numerus) pluralis 

meervoud; dit laatste onderscheidt zich door bijzondere uitgangen 

van het enkelvoud. 

Aanm. Sporen van eenen numerus dualis vindt men in het Latijn 
slechts bij de telwoorden duo twee (5vo) en ambo beide (afi(pco)\ zie § 152. 

§ 54. 4) Naamvallen. 

Naamvallen (casus) heeft het Latijn zes: 
1) den nöminatïvus, overeenkomende met onzen eersten naamval; 
2) den genetïvus, den tweeden naamval; 
3) den datïvus, dien wij den derden naamval noemen; 
4) den accusativus, die bij ons de vierde naamval heet; 
5) den vocatïvus, die aanduidt, wien of wat men aanroept o\ aanspreekt] 
6) den ablatïvus, die - veelal verbonden met een voorzetsel - in 

de eerste plaats aanduidt waaruit iets is of ontstaat, of waarvan iets 
verwijderd wordt; dan echter ook 20 waar iets is; en 30 waardoor oi 
waarmede iets geschiedt. Hij wordt in onze taal omschreven door 
voorzetsels als: uit, van; op, in; door, met 
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De nominativus en de vocativus worden casus rëctï (recht- 
streeksche of) onafhankelijke naamvallen, genoemd, de overige 
naamvallen: casüs oblïquï, (schuine of) afhankelijke naamvallen, 

Aanm. 1. De vocativus kan, streng genomen, niet onder de naam¬ 

vallen gerekend worden, evenmin als de interiectio onder de rededeelen, 

daar beide eigenlijk buiten het zinsverband staan. 

Aanm. 2. Gelijk uit het bovenstaande blijkt, zijn in den Latijnschen abla- 
tivus eigenlijk drie verschillende naamvallen samengesmolten: de eigenlijke 
ablati vus(io), de locati vus(20) en de i nstrurnentalis(3®). Alleen de loca- 
tivus heeft in enkele gevallen nog een afzonderlijken vorm. Vgl. verder § 419. 

Aanm. 3. De Latijnsche namen dezer naamvallen zijn, behalve dien 
van den ablativus (vgl. auferre wegnemen, verwijderen), door de gram¬ 
matici gevormde vertalingen van de Grieksche namen: d^ofiaany.i^ r 
yevixii], èoTiHrj, ahiarixi^, xXrjztxi] Tixiboig. Van deze vertalingen is accusativus 
onjuist voor causativus (a/rmroV „het veroorzaakte’' = object), genetivus 
waarschijnlijk voor generalis. 

De namen locativus en instrumentalis zijn uit den nieuweren tijd afkom¬ 
stig. Beter dan locativus is het ook gebruikte localis, daar locare gewoonlijk 
i;verhuren" beteekent. 

§ 55. 5) Uitgangen. 

De verbuiging geschiedt door middel van uitgangen. Niet alle 
naamvallen hebben echter nog een verschillenden uitgang: 

10 De vocativus is gelijk aan den nominativus, behalve in den 
singularis van de woorden op -us, stam op -o-. 

20 Bij de neutra is altijd, in den singularis zoowel als in den 
pluralis, de accusativus gelijk aan den nominativus; in den 
pluralis eindigen beide altijd op -a. 

30 De ablativus pluralis is altijd gelijk aan den dativus pluralis. 

§ 56. 6) Stam. 

De grondvorm van een woord, dien men verkrijgt door de wisse¬ 
lende buigingsuitgangen weg te laten, heet stam. De stammen heeten 
vocaalstammen, wanneer de laatste letter, de kenletter, een klinker, 
consonantstammen, wanneer zij een medeklinker is. Deze bena¬ 
mingen worden ook voor de woorden zelf gebruikt. 

Naar de soort der stammen heeft men verschillende declinaties: 
A. De declinatie der consonantstammen. 
B. De declinatie der vocaalstammen. 

Aanm. 1. Den stam van een substantivum vindt men over het algemeen 
het gemakkelijkst en het zuiverst, door van den genet. plur. den uitgang 
-urn of -rum weg te laten: principum der vorsten, stam princip--, latronum 
der roovers, stam latrön-\ navium der schepen, stam navi’\ früctuum der 
vruchten, stam früctu-; dierum der dagen, stam dië-; mënsarum der tafels, 
stam mensa-\ van servörum der slaven, is de stam echter servo- (met Ö). 

De woordenboeken geven gewoonlijk den nom. en den gen. sing. op, 
waaruit men den stam kan opmaken. 
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Aanm. 2. Gewoonlijk neemt men vijf declinaties aan, en wel zoo, dat 

de a-stammen de eerste, 

de o-stammen de tweede, 
de consonant-stammen en de i-stammen de derde, 

de twee- of meerlettergrepige u-stammen de vierde en 

de e-stammen de vijfde declinatie vormen. 

A. DE DECLINATIE DER CONSONANTSTAMMEN. 

§ 57. De declinatie der consonantstammen vervalt in vier 
groepen (vgl. § 20), die onderling alleen in de vorming van den 
nominativus verschillen, maar overigens gelijk verbogen worden: 

10. die der mutastammen, d. z. woorden wier stam uitgaat op c, g; 

20. 
30. 
40. 

p- . X . t . 
die der liquidastammen, d. z. woorden wier stam uitgaat op 1 ot r, 
die der nasaalstammen, d. z. woorden wier stam uitgaat op m of n; 
die der spirantstammen, d. z. woorden wier stam uitgaat op s. 

Aanm. Afzonderlijk staan: 1». bos, bovis (meestal m.) rund (zie§ 128); 

20. twee stammen op ü: grüs, gruis (f.) kraanvogel, en sus, suis (m. en f.) 

zwijn, die geheel als consonantstammen verbogen worden, behalve dat de 

dat. en abl. plur. van sus zoowel suibus als subus is (vgl. § 59, A. 2, onder 3). 

§ 58. Als algemeen voorbeeld van verbuiging ga vooraf 

de verbuiging van: 

10 consul een consul, stam consul-, voorde masculïna en feminïna; 
20 cadaver lijk, kreng, stam cadaver-, voor de neutra: 

Singularis 

Nom. consul de (of: een) consul 
Gen. cönsul-is des consuls; van 

den (of: eenen) c. 
Dat. cönsul-ï den (eenen) consul; 

aan (voor) den 
(of: eenen) c. 

Acc. cönsul-em den (eenen) consul 
Voc. consul [o] consul! 
Abl. cönsul-e door[§426](metenz) 

den (of: eenen) c. 

Pluralis 

Nom. cönsul-ës [de] consuls 
Gen. cönsul-um der consuls; van 

[de] G. 

Dat. cönsul-ibus den consuls; aan 
(voor) [de] c. 

Acc. cönsul-ës [de] consuls 
Voc. cönsul-ës [o] consuls! 
Abl. cönsul-ibus door[§426](met 

enz.) [de] consuls 

Nom. cadaver het (of: een) lijk Nom. cadaver-a [de] lijken 

Gen. cadaver-is van het (een) lijk Gen. cadaver-uiu der lijken; van 
[de] lijken 

Dat. cadaver-ï aan (voor) het (of: Dat. cadaver-ibus den lijken; aan 

een) lijk (voor) [de] 1. 

Acc. cadaver het (een) lijk Acc. cadaver-a [de] lijken 

Voc. cadaver [o] lijk! Voc. cadaver-a [o] lijken! 

Abl. cadaver-e door (met enz.) het Abl. cadaver-ibus door (met enz.) 

(of: een) lijk [de] lijken. 



46 BUIGINGSLEER. § 59. 

§ 59. Overzicht der buigingsuitgangen. 

a) Singularis. 

De genetivus voegt achter den stam -ïs: consul-is, cadaver-is; 
de dativus -ï: consul-ï^ cadaver-ï; 

de accusativus der masculina en feminina -ëm: con- 
suUm] die der neutra is gelijk aan den nominativus (zie 
§ 55, 20): cadaver; 

de vocativus is gelijk aan den nominativus: consul, cadaver; 
de ablativus voegt achter den stam -ë: consuU, cadaver-e. 

Aanm. 1. 1) Genetivus. De uitgang -is is ontstaan uit -ës (§ 16 a), 
dat in oude opschriften nog gevonden wordt: *salutes, *Veneres. Naast-es 
moet een oude uitgang -ös (met „Ablaut": § 13, Aanm.; vgl. Gr. -o?, in 

jonger -üs, bestaan hebben, waarvan eveneens op inscripties nog 
sporen over zijn: ^Diovos (= ïovis), *nominus (= nominis). 

2) Dativus. De uitgang -ï is ontstaan uit -ei, dat op inscripties en 
bij Plautus nog voorkomt: *voluptatei (= voluptati). Een tusschenvorm 
tusschen het oorspr. -ei en het klassieke -ï was -ë (bijv. *salütë = salutïi 
vgl. § 10,13), dat in sommige staande uitdrukkingen ook later nog bewaard 
bleef, bijv. iurê dicundo, enz.. 

3) Accusativus masc. en fem.. -ëm is de na consonanten optre¬ 
dende vorm van het oorspr. -m, dat aan vocaalstammen gehecht werd. 

4) Ablativus. De ablativus op -ë is, naar het schijnt, een oorspr. 
locativus der consonantstammen, die als ablativus gebruikt werd (de uit¬ 
gang was dan eigenlijk -ï, dat overeenkomstig § 16 a -ë werd). Wanneer 
daarnaast, in oude oorkonden, ook van consonantstammen enkele ablativi 
op -ïd voorkomen (bijv. *conventiönid [= contiöne], *airJd [= aere]), of,, 
met apocope van -d (§ 23 B, a) op -ï (bijv. *sanctiöni, *corporJ] zoo ook 
bij Plautus *uxöri), dan zijn deze ontstaan onder den invloed der i-stammen, 
waarbij -ï(d) de eigenlijke uitgang was (§ 74, Aanm.); -ed, dat in oude 
inscripties een paar maal gevonden wordt (*dictatöred), berust waarschijnlijk 
op vermenging van -ïd en -ë. 

b) Pluralis. 

De nominativus en 'vocativus der masculina en 
feminina voegen achter den stam -ës: consulës] die van de 
neutra -a (zie § 55, 20): cadaver-a; 
de genetivus -um: consul-um, cadaver~um; 
de dativus en de ablativus -ibus (zie§55,30): consaUbus, 
cadaver-ibus ; 

de accusativus der masculina en feminina -ës: consul- 
ëS] die der neutra -a, evenals de nominativus: cadaver-a. 

Aanm. 2. 1) Nom. en voc. masc. en fem.. Den uitgang -ës (over 
-ëës uit ëj-ës ontstaan: vgl. Gr. jtóXsig uit 7i6le(j)eg) hebben de consonant¬ 
stammen van de i-stammen overgenomen; daardoor vallen nom. en acc. 
althans uiterlijk samen. Oorspronkelijk moet de uitgang van den nom. en 
voc. plur. der consonantstammen -ës zijn geweest (vgl. Gr. Jtód-sg), dat 



§§ 60-61. SUBSTANTIVA. MUTASTAMMEN. 47' 

in het klassieke Latijn -is zou zijn geworden (§ 16 a)\ in het Latijn is. 

daarvan echter geen spoor meer over. 

2) Genet.. De uitgang -üm is ontstaan uit -öm (§ 16a), dat uit -*öni 

verkort is: vgl. Gr. jioö-oiv. 

3) Dat. en Abl.. Den uitgang -i-bus — in plaats van het oorspronkelijke 
-büs (uit ’-bös) [hog over in böbus of bübus (van bös: § 57, Aanm.) en 
subas (van süs: § 57, Aanm.)], dat bij consonantstammen allerlei veran* 
deringen in den stam zou hebben veroorzaakt (door assimilatie) — hebben 
de consonantstammen aan de i-stammen ontleend: milit-i-bus (in plaats van 

*milit-bas) naar analogie van navl-bus. 

4) Acc. masc. en fem.. De uitgang -ês is ontstaan uit -ens, den na 
consonanten gebruikten vorm van het oorspr. -ns, dat aan vocaal¬ 
stammen gehecht werd: consulës uit *consulëns (§ 14^; vgl. § 33, A. 1). 

10. DE MUTASTAMMEN. 

§ 60. Tot de mutastammen behooren de woorden wier stam 
uitgaat op c, g; p, b; t, d. 

De nomin. sing. wordt gevormd door eene s achter den 
stam te voegen, behalve bij de neutra, waarvan er slechts drie 
zijn: caput hoofd, stam capit-) cor hart, stam cord‘\ lac melk, stam 
lacU (vgl. § 23, B, c\ 

Vóór deze s gaat eene g door assimilatie in c over: *-gs, *-cs, -x: 
bijv.; stam rêg-\ nominativus *rëgs, *rêcs^ rêx koning (vgl. § 25, lO); 
eene t of d in s, waarbij echter -ss vereenvoudigd wordt tot -s (vgl. 
§ 25, 40): bijv. stam aeidU^ nominativus *aetdts, *aeidss^ aetas leeftijd. 

PèSf pedis voet, ariës^ arietis (storm)ram, abiês^ abietis denneboom 
en pariës, parietis wand, hebben den stamklinker in den nom. (voc.)^ 
lang, in de andere naamvallen kort (vgl. § 13, Aanm.). 

§ 61. De woorden op: 

-es gen. -itis: miles, militis soldaat, stam milit-; 
-es » -idis: praeses, praesidis beschermer, stam praesid-; 
-ex u -icis: artifex^ artificis kunstenaar, stam artific-; 
-ex u -igis: alleen rèmex, rèmigis roeier, stam rëmig-; 
-eps » -ipis: forceps, forcipis tang, stam forcip-, 

hebben in den nomin. ë als stamklinker, in de andere 
naamvallen ï {auceps, aucupis vogelaar ü). 

Aanm. 1. De verhouding van nom. en stam is inderdaad niet zoo een¬ 
voudig, als ze hier (opzettelijk) voorgesteld wordt: om het onderscheid in 
klinker te verklaren, moet men verschillende gevallen onderscheiden: 

a) In praeses (uit *praeseds\ vgl. sedeo ik zit), auspex (uit *avi-specs\ 
vgl. *specio ik zie) e. d. werd eene oorspronkelijke ë, die in den nom. 
behouden bleef, onder invloed van het accent in de andere naamvallen 
(waarin zij vóór slechts éénen medeklinker stond) verzwakt totï (§ 15 A).. 
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b) In artifex (fado), princeps (capio), rëmex (ago), e. d. is eene oorspr. 
a in den nom. (vóór twee medeklinkers) verzwakt tot ë, in de andere 
naamvallen (vóór één medeklinker) verder tot ï, of (in aucupis) ookioi ü (§15 A). 

c) Alleen in comes, comitis metgezel (voor *comits\ vgl. ïre gaan), 
index, indkis aanwijzer, iadex, iüdkis rechter, en wellicht ook in vindex, 
vindkis handhaver (voor *indix, *iudix, ^vindix: vgl. dïcere ztgg^n) behoort 
de ï in den stam; de é van den nom. is hier echter niet ontstaan uitï, 
maar heeft deï verdrongen onder invloed van de woorden op fex,fkis e. d.. 

De overige hebben denzelfden klinker in den nom. als 
In de andere naamvallen. Het zijn de woorden op: 

-ax gen. -aas: pdx vrede, pacis; maar fax fakkel,/aas; 
-ex „ -egis: rëx koning, rêgis; lêx wet, lëgis; maar grex kudde, 

gregis; 
’ix „ -leis: radix wortel, radicis; victrïx overwinnares, victrlcis; 
dx I, 4cis: calix kelk, calicis; 
-öx « -öcis: vöx stem, vöcis; 
-ux „ ’^ucis: dux aanvoerder, ducis; maar lux licht, lücis; 
-as „ -dtis: aetds leeftijd, aetatis; aestds zomer, aestdtis; 
-es u -etis: interpres io\k, interpretis; maar ar/^s (storm)ram, ar/^tó/ 

abiës denneboom, abietis; pariës wand, parietis; 
ds „ ddis: lapis steen, lapidis; 
-ös » -ötis: sacerdös priester, sacerdötis; 
-üs -üiis: salüs heil, salütis; 

verder: conidnx (minder go^d coniux), coniugis tchXgtnooXt] nex, necis 
moord; vos, vadis borg; laas, laudis lof; pës, pedis voet; quiës, quiëtis 
rust; hërës, hërëdis erfgenaam; custos, custödis bewaker; palus, palüdis 
moeras, poel; (ops), opis hulp (§ 73, 50). 

Aanm. 2. Coniiinx wordt bij dichters ook voor echtgenoot (m.) ge¬ 
bruikt. 

De vorm coniiinx voor den nom., naast het oorspr. coniux, is opgekomen 
onder invloed van het verbum coniungo. 

§62. Voorbeelden van verbuiging: 

10 rex koning, stam rêg~. 

Singularis Pluralis 

N. rëx N. rëg-ês 
G. rêg-is G. rëg-um 
D. rêg-ï D. rëg-ibus 
Acc. rëg-em Acc. rëg-ês 
V. rëx V. rëg-ês 
Abl. rëg-e Abl. rëg-ibus 
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20 prlnceps eerste, vorst, stam pnncip-. 

Singularis Pluralis 

N. prïncep*s N. prïncip-ês 

G. prïnc i p-is G. prïncipum 

D. p r ï n c i p-ï D. prïncip-ibus 

Acc. prïnc i p-em Acc. prïncip-ës 

V. prïncep-s V. princip-ës 

Abl. prïnc i p-e Abl. prïncip-ibus 

30 virias manlijkheid, deugd , stam viriuU, 

Singularis Pluralis 

N. virtü s N. virtüt-ës 

G. virtüt-is G. virtüt-um 

D. virtüt-ï D. virtüt-ibus 

Acc. virtü t-em Acc. virtüt-ës 

V. virtü s V. virtüt-ës 

Abl. virtüt-e Abl. virtüt-ibus 

40 caput hoofd, stam capiU, 

Singularis Pluralis 

N. caput N. capita 

G. capit-is G. capit-uifi 

D. capit-ï D. capit-ibus 

Acc. caput Acc. capit-a 

V. caput V. capit-a 

Abl. capit-e Abl. capit-ibus 

§ 63. Geslachtsregels. 

De mutastammen zijn vrouwelijk, wanneer de stamklinker in den 
nominativus en in de andere naamvallen dezelfde is, bijv. virtas^ 
virtutis; met uitzondering van: 

calix, calicis kelk lapis, lapidis steen 
fornix, fornicis gewelf pariês, parieiis wand 
grex, gregis kudde pës, pedis voet, 

die manlijk zijn. 
Voorts zijn manlijk de mutastammen wier stamklinker in den nom. 

en in de andere naamvallen verschilt, bijv. stïpes, siïpiiis paal, culex, 

calicis mug. 
Onzijdig zijn slechts de in § 60 genoemde: capat, cor en lac. 

Wat dux, ducis en dergelijke aangaat, zie § 52. 

WOLTJER, Lat. Gramm. 6e druk. 4 
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20. DE LIQUIDASTAMMEN. 

§ 64. Tot de liquidastammen behooren de woorden wier stam 
uitgaat op I of r. 

Zij voegen in den nom. sing. geen s achter den stam. 

10 L'Stammen zijn de woorden op -al, -ulis: consul, cönsulis; 
benevens söl, sölis zon, sal, sdlis zout, en de neutra fel,^ 
fellis gal, en mei, mellis honing, die eene dubbele 1 in den stam 
hebben (§ 23, B, b) vgl. § 37, I, a). 

20 R-stammen zijn de woorden op: 

~ar, -aris, voor zoover ze geen neutra zijn (zie§ 73,30): Caesar,. 
Caesaris] lar (vgl. § 37, 1), laris huisgod; benevens 
iubar, iubaris (licht)glans, en far, farris spelt, dat eene 
dubbele r in den stam heeft (§ 23, B, b)] 

•er, erts: agger, aggeris aarden wal; muller, mulierls vrouw; 
cadaver, cadaveris lijk, kreng; benevens ver, veris lente,^ 
dat eene lange e heeft; 

•ter, -iris: deze hebben in den nom. een volleren vorm van den 
stam, met eene e tusschen de twee slotconsonanten: 
pater, patris vader, stam patr-; frater, fratrls broeder, 

stam frdtr-; 
•or, -öris en -tor, -töris (vgl. § 16, b): amor, amöris liefde, uxor, 

uxöris echtgenoote; doctor, doctöris leeraar; benevens 
arbor, arboris boom, dat eene korte o heeft; 

•or, -öris: ador, adoris (ook adöris) spelt; aequor, aequoris \\2k\s:',. 
marmor, marmoris marmer; 

•ur, -öris: röbur, röboris hard hout (bijz. eikenhout), stevigheid, 
kracht; 

• ur, -üris: augur, auguris yogt\mc\\t\daiX ] fulgur, fulguris 
flikkering; turtur, iurturis tortelduif; benevens/ör, 
dief, dat eene lange u heeft. 

Aanm. 1. Later, lateris tichelsteen, heeft de e in alle naamvallen. 

Aanm. 2. Venter, ventris buik, linter, lintris boot en uter, utris lederen 

zak, behooren tot de i-stammen (vgl. § 73, 2^). 

Aanm. 3. De woorden op -or, -öris (meest abstracta) waren oorspron¬ 

kelijk bijna alle s-stammen; de s ging in den genet, tusschen twee klinkers 

in r over en uit de casus obliqui drong de r dan ook door in den iiomin.^ 

Bij oude schrijvers vindt men nog den nomin. op -ös: *colös en color 
kleur, Habös en labor arbeid, *odös en odor reuk, *arbös en arbor boom 

(vgl. §§ 27 en 41). Honös, honöris eer, was ook in den klassieken tijd meer 

gebruikelijk dan honor. 
Ook robur is eigenlijk een s-stam (vgl. robus-tus, eiken, sterk); evenzoo lar^ 

§ 65. Voorbeeld van verbuiging (zie ook § 58): 
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frater broeder, stam fratr-. 

Singularis Pluralis 

N. frater 
G. fratr-is 
D. fratr-ï 

N. fratr-es 
G. fratr-um 
D. fratr-ibus 

V. frater 
Abl. fratr-e 

Acc. fratr-em Acc. fratr-es 
V. fratr-ës 
Abl. fratr-ibus 

§ 66. Geslachtsregels. 

a) De stammen op 1 zijn manlijk, behalve fel en mei, die onzij¬ 
dig zijn. 

b) De stammen op r zijn manlijk, uitgezonderd arbor, arboris, dat 
vrouwelijk is, en de volgende, die onzijdig zijn: 

10 ador, aequor en marmor\ 
20 eenige op -er, waarvan de belangrijkste zijn: 

cadaver, cadaveris lijk, kreng taber, iaberis bult, buil 
iter (§ 128), itineris weg über, überis uier 
papaver, papaveris maankop verber, verberis slag (§ 130); 
piper, piperis peper 

30 vèr, veris lente; 
4^ fulguris weerlicht, flikkering; murmur, murmurls gemom¬ 

pel; sulpur {sulphur), sulpuris zwavel; 
50 alle op “Ur, -oris: bijv. röbur, röborls] 
60 iabar, iabaris en fdr, farris. 

Wat uxor en dergelijke aangaat, zie § 52. 

30. DE NASAALSTAMMEN. 

§ 67. Tot de nasaalstammen behooren de woorden wier stam 
uitgaat op m of n. 

10 Er is slechts één stam op m. Deze vormt den nominativus, door 
eene s achter den stam te voegen: hiems, hiemis winter, stam hiern-, 

20 N-stammen zijn: 

a) sanguïs (uit *sanguln-s(% 14, 1); men windi ook sanguis), sanguinis 
bloed, de eenige n-stam die in den nomin. eene s achter den 
stam gevoegd heeft; 

b) de woorden op: 

-èh, -inis: pecten, pectinis kam; 
-men, -minis: nomen, nöminis sëmen, sèminis fldmen, 

flaminis priester; 
4* 
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-ö, 'önis: deze en de volgende hebben een nominativus sing. 
zonder n: praecö, praecönis heraut; sermö^ sermönis 
gesprek, spraak; dctiö, dctiönis handeling; 

-ö, 4nis: homö^ hominis mensch; turbo^ wervelwind, 
drijftol; 

•döf -dinis en -ginis: hirundö^ hirundinis zwaluw; grandö^ 
grandinis hagel; virgö^ virginis maagd; imago^ 
imdginis beeld; 

•döf ‘dönis en -gö, -gönis: alleen praedö^ praedönis roover, har- 
pagö, harpagönis harpoen, en ligöf ligönis houweel. 

§ 67a, Voorbeelden van verbuiging: 

10 virgö maagd, stam Virgin-, 

Singularis Pluralis 

N. virgö N. virgin-ës 

G. virgin-is G. virgin-um 

D. V i r g i n-ï D. virgin-ibus 

Acc. virgin-em Acc. virgin-ës 

V. virgö V. virgin-ës 

Abl. virgin-e Abl. virgin-ibus 

20 carmen gezang, lied, stam carmin-. 

Singularis * Pluralis 

N. carmen N. carm in-a 

G. carmin-is G. carmin-um 

D. ca rm in-ï D. carmin-ibus^ 

Acc. carmen Acc. carmin-a 

V. carmen V. carmin-a 

Abl. carm in-e Abl. carmin-ibus 

§ 68. Geslachtsregels. 
a) De eenige stam op m: hiems, hiemis, is vrouwelijk. 
b) Van de stammen op n zijn: 

10 die op -en, -inis en -men, -minis onzijdig, uitgezonderd 
alleen het manlijke pecten, pectinis kam; 

20 die op -ö, -önis en -ö, -inis manlijk; doch die op-dö,-gö en-iö 
vrouwelijk, met uitzondering van de volgende, die manlijk zijn: 

cardö, cardinis (deur)^pil pugiö, pugiönis dolk 
ligö, ligönis houweel scipiö, scipiönis stok, staf 
margö, marginis rand septentriönës, septentriönum 
ordö, ordinis rang [noorden; 

30 sanguis manlijk. 

Wat tihJcen fluitspeler, praedo roover, histrio tooneelspeler en dergelijke aan¬ 
gaat, zie § 52. 
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40. DE SPIRANTSTAMMEN. 

§ 69. Tot de spirantstammen behooren de woorden wier stam 

uitgaat op s. 
Zij nemen het nominatief-teeken s niet aan, daar medeklinkers aan 

het einde van een woord niet verdubbeld worden (§ 23, B, b). 
De s van den stam is, waar zij tusschen twee klinkers 

stond, in r overgegaan (§ 27 en § 64, A. 3; vgl. in het Nederl. 
verkozen en verkoren). Uitgezonderd is alleen vas, vasis vaas, kan (vgl. § 128). 

Aanm. 1. De s van den stam is gebleven in sommige afleidingen, waar 
zij niet tusschen twee klinkers stond, h\]v.\ funes4us, adj. bijbegrafenis, 
tempes-tas onweer, storm, bij tempus tijd; ook angus-tus eng, vergeleken 

met angor, -öris angst (vgl. § 64, A. 3). 
In vasis is de s gebleven, omdat zij hier ontstaan is uit -ss- (§24, 5, 0): 

stam ‘vass-. 

De stamklinker is in den nominativus dikwijls anders dan in de 

casus obliqui. 
Aanm. 2. De klankwisseling in genus (uit *genos\ § \ta) — generis 

(*genes-es) komt overeen met die in het Gr. ysvog - yévovg (*yev6[o]-og) en 
in setyus — voc. serve [§ 100]: er staat dus een stamvorm genos naast 
genes-. Vgl. § 13, Aanm.. Corpus, corpöris e. d. hebben ook in den genet. 
Ö naar analogie van den nom. (§ 15, A. 4). In cineris (stam cinis-) e. d. 

is ï vóór r overgegaan in ë. 

S-stammen zijn de woorden op: 

-is, -eris: pulvis, pulveris stof; cinis, cineris asch; 
-os, -öris: flos, flöris bloem; honös, honöris eer (vgl. § 64, A. 3); 

lepos, lepöris geestigheid; 
-us, -eris: vulnus, vulneris yNond]genus,generisgts\zz\\i] Venus, Veneris, 

eene godin; 
-us, -oris: corpus, corporis lichaam; lepus, leporis haas; 
-üs, -üris: iüs, iüris recht; tellus, tellüris aarde; uitgezonderd müs, 

müris muis (zie § 73, 6^). 

Verder: aes, aeris metaal; ös, öris mond; Cerès,Cereris, eene godin. 

§ 69fl. Voorbeelden van verbuiging: 

10 flos bloem, stam flos-) 20 genus geslacht, stam genes-. 

Singularis Pluralis 

N. flos genus N. f 1 ö r-ês genera 

G. f lör-ls gener-is G. f lór-um gener-um 

D. f 1 ö r-ï gener-ï D. f lör-ibus gener-ibus 

Acc. f 1 ö r-em genus Acc. f lör-ës gener-a 

V. f lös genus V. f lór-ës gener-a 

Abl. flör-e gener-e Abl. f lör-ibus gener-ibus 
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§ 70. Geslachtsregels. 

Manlijk zijn de woorden op -Is, -eris en -ös, -öris, benevens lepos, 
leporis haas. 

Vrouwelijk is tellus, tellüris aarde. 
Onzijdig zijn alle andere, ook ös, öris mond. 

Wat Venus en dergelijke aangaat, zie § 52. 

B. DE DECLINATIE DER VOCAALSTAMMEN. 

§ 71. De declinatie der vocaalstammen vervalt in vijf groepen: 

10 die der i-stammen; 
20 die der u-stammen; 
30 die der ë-stammen; 
40 die der a-stammen; 
50 die der o-stammen. 

De verbuiging der i-stammen verschilt het minst van die der conso¬ 
nantstammen, die der a- en o-stammen het meest. 

Aanm. Bij de vocaalstammen zijn ten gevolge van samentrekking en 
andere phonetische veranderingen stam en uitgang in de verschillende casus 
zóó ineengegroeid, dat ze zich dikwijls niet meer laten scheiden; daarom 
is hier in de voorbeelden van verbuiging niet de geheele stam, maar 
alleen het gedeelte ervan dat onveranderd blijft, gewoon gedrukt, de rest 
van den vorm vet. Deze rest is dus het veranderlijke stuk van den 
vorm, en kan daarom ook uitgang genoemd worden, ofschoon zij bij de 
vocaalstammen, behalve den eigenlijken uitgang, ook nog de 
stamvocaal omvat. Een scheidingsteeken (-) is alleen geplaatst, wanneer 
men stam en uitgang nog zuiver kan splitsen. 

10. DE i-STAMMEN. 

§ 72. Tot de i-stammen behooren de woorden wier stam uit¬ 
gaat op ï. 

Ze zijn alle kenbaar aan den genet, plur., die vóór den uitgang 
-um de stamkenletter i vertoont, dus schijnbaar eindigt op -ium 
(eigenlijk op -i-um). 

Aanm. Vgl. echter § 79 Aanm.. 

§ 73. I-stammen zijn de volgende substantiva: 

10 de parisyllaba 1) op -is en -ës: amnis, genet, amnis stroom; finis, 

1) Parisyllaba (enkelv. parisyllabum) zijn woorden die in den genetivus 

evenveel lettergrepen hebben als in den nominativus. (Het woord, half Latijn, half 

Grieksch, komt zelfs bij de grammatici niet voor; Priscianus zegt (7, 16, 77): quae 

pares habent syllabas, tam in genetivo quam in nominativo.) Tegenover de parisyl¬ 
laba staan de i’mparisyllaba. 
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genet, flnis einde; sitis, genet, sitis dorst; tussis, genet, tussis hoest; 
nübës, genet, nabis wolk; dadës, genet, cladis nederlaag. 

Uitgezonderd zijn: canis, genet, canis hond en vatës, genet, vdtis 

zanger: genet. plur.: caTnitn^ vütiini] 

20 imber, genet, imbris regenvlaag, regenbui; linter, gtnti. Untris hooi, 
uier, genet, utris lederen zak; venter, genet, ventris buik: stam imbri-, 

lintri-, enz.; 

30 de neutra op -e, -al, -ar (verkort uit -dli en -ar/: zie § 16): mare, 
genet, maris zee; animal, genet, animalis levend wezen, dier; calcar, 

genet, calcaris spoor, prikkel. 
Uitgezonderd zijn iubar en/ar; zie § 64; 

40 alle woorden, die in den nom. op -s of -x uitgaan met voorafgaande 
I, n of r: puds, genet pultis brij, pap; cohors, genet, cohortis bende; 
föns, genet, fontis bron; gëns, genet, gentis geslacht, volkstam; 
ars, genet, artis kunst; arx, genet, arcis burg; lanx, genet, lancis 

schotel; frons, genet./roarf/s loof; 

50 de eenlettergrepige woorden op -bs en -ps; trabs, genet, trabis 
balk; urbs, genet, urbis stad; stirps, genet, stirpis stam. 

Uitgezonderd is (pps), genet, opis hulp: genet. plur. opum (zie § 131); 

as, assis een Rom. geldstuk müs, müris muis 
carö, carnis vleesch aix, nivis sneeuw (§ 128) 
faucès (plur.), faucium keel, bergpas nox, noctis nacht 
lts, lltis twistzaak, proces os, ossis been (mv.: beenderen) 
mas. maris mannetje vZs, plur. vires, virium kracht, ge- 

[weld (§ 128). 

§ 74. Buigingsuitgangen. 
a) Volledig en onverzwakt bestaat de declinatie der i-stammen 

alleen van masculina en feminina; een onverzwakt neutrum is 
er niet, daar in den nom. (acc. en voc.) sing. de i in e overgegaan 
{§ 16, a), of afgevallen is (§ 16, c2^): *mari, mare', *animdli, animale, 

^animal, animal (§ 16, b). 

Deze ortverzwakte declinatie luidt aldus: 

turris toren, stam turri-. 

Singularis Plurali s 

N. -i-s turri-s N. .e(j)-es,-ês turrës 

G. -is turris G. -i-um turri-um 

D. -ï turrï D. -i-bus turri-bus 

Acc. -i-m ^ turri-m Acc. -i-ns, -IS turrïs 

V. d-s turri-s V. -e(j)-es, -ês turrês 

Abl. -ï-d, -1 turrï Abl. -i-bus turri-bus 



56 BUIGINGSLEER. § 74. 

die der alleen in den nom. (acc, en voc.) sing. verzwakte neutra aldus: 

animdl levend wezen, dier, stam animali 

Singularis Pluralis 
N. (-i) an i mal N. -i-a an i mal i-a 
G. -is animalis G. -i-um animali-um 
D. -ï animalï D. -i-bus animali-bus 
Acc. (-i) animal Acc. -i-a animal i-a 
V. (-i) animal V. -i-a animali-a 
Abl. -T-d, -ï animalï Abl. -i-bus animali-bus 

b) Gelijk men ziet, komt de verbuiging van i-stammen als turris in 
verschillende punten met die der consonantstammen overeen: de gen. 
en dat. sing., en de nom. en dat.-abl. plur. zijn bij beide gelijk, 
en zij verschillen nog slechts: 

10 in den nom., acc. en abl. sing.; 
20 in den gen. en acc. plur.. 

In den gen. plur.'heeft dit onderscheid zich betrekkelijk goed ge¬ 
handhaafd; in den acc. en abl. sing. echter, en later ook in den 
acc. plur. (m. en'f.), is het in den regel verdwenen, zoodati-stammen 
als gêns en urbSf die in den nom. sing. de i hebben uitgestooten, op 
den gen. plur. na, geheel als cons.-stammen verbogen worden. De 
bijzonderheden van dezen overgang van i-stammen tot cons.-stammen 
vindt men in de volgende §§. 

Aanm. 1. Oorspronkelijk moet liet verschil tusscheri beide declinaties 
veel grooter geweest zijn: den uitgang -ïs in den gen. sing, hebben de 
i-stammen van de cons.-stammen overgenomen (van den eigenl. uitgang 
der i-stammen: -ei-s, -ï-s [zie A. 3], is in het Latijn geen spoor meer over); 
omgekeerd ontleenden de cons.-stammen hun nom. en dat.-abl. plur. 
aan de i-stammen (vgl. § 59, A. 2); de uitgang -ï van den dat. sing. 
kan aan beide behooren. 

Aanm. 2. Evenals de andere vocaalstammen hadden de i-stammen in 
den abl. sing. oorspronkelijk den uitgang -d na den langen stamklinker; 
deze uitgang is afkomstig van de o-stammen — de eenige declinatie, die 
reeds in de Indo-Germaansche moedertaal een afzonderlijken vorm voor 
den (eigenlijken) abl. had -, en van de o-stammen op de andere vocaal¬ 
stammen overgegaan. Daar d aan het eind van een woord na eene lange 
vocaal omstreeks het begin der 2de eeuw v. Chr. afviel (§ 23 B, a), is de 
ablativus der i-stammen, evenals die der andere vocaalstammen, 
gelijk a^n den stam met langen stamklinker: tam] *^ani~ 
mdlid, animdll (evenzoo: früctü, dië, mensa, servö). 

Aanm. 3. De nom. plur. turrës berust op een volleren vorm van den 
stam, op -ei- (tegenover -ï- in de andere casus): vgl. over deze klankwisse¬ 
ling ei — ï § 13, Aanm.. 
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§§ 75-76. 

§ 75. Alleen de parisyllaba op -is hebben den zuiveren nominativuSf den 
stani + -s, zoo ook vls^ dat eigenlijk een ï-stam is (§ 128); andere i-stammen 
hebben -ës in plaats van -is, of laten -i in -e overgaan; de overige hebben 
de i van den stam (door syncope of apocope [§ 16]) verloren en zijn daar¬ 
door op consonantstammen gaan gelijken, bijv. *frondiSy *fronds, *fronss, frons, 
^calcari, ^calcar(e)^ calcar. 

Ook zijn eigenlijke consonantstammen gedeeltelijk overgegaan in de verbui¬ 

ging der i-stammen. Zie § 79, Aanm.. 
Men verlieze hierbij echter niet uit het oog, dat in het Latijn consonant- en 

i-stammen zóó op elkander hebben ingewerkt, dat zich dikwijls niet meer laat 
vaststellen, tot welke klasse een substantivum van huis uit behoort, wanneer 
althans de afleiding niet vast staat. Zoo kan frons op zich zelf zoowel een 
stam frond- als frondi- hebben. Ook de vorm van den gen. plur. geeft niet 
altijd een zeker kenmerk, daar eenerzijds -iutti door analogie ook op oorspr. 
cons.-stammen is overgegaan {müriiim^ nivium, enz.; zie ook § 79, Aanm.), 
terwijl omgekeerd oorspr. i-stammen soms -um hebben (votum, sêdum); soms 
kan éénzelfde woord van oudsher twee stammen naast elkaar gehad hebben 
(zoo wellicht nox: noct- en nocti- [gen. plur.]: dus nom. ^noct(i)s, *nocss, 
*nocs^ nox). As (uit *ass: § 23 B), os en müs zijn oorspr. s-stammen, dens 

(vgl. 6dóvi-eg, § 256) een t-stam, carö een n-stam, enz.. 

Aanm. Als oude nominativi worden nog uitdrukkelijk door de gramma¬ 
tici vermeld: *assis, *frondiSf *lintris, *mentis, "^sortis^ * trabis enz., waaruit 
as, fronsj linter, mms, sors, trabs ontstaan zijn (zoo ook lis uit *(st)lit(i)s) 
(vgl. §§ 16, 23, 25). *Animale, *exemplare worden nog bij oude dichters 
gevonden. Bij andere woorden ziet men den i-stam nog in afleidingen. 

§ 76. In den acc. en abl. sing. hebben de meeste i-stam¬ 
men de uitgangen van de consonantstammen overgeno¬ 
men, zoodat de acc. sing. meestal -em heeft in plaats van -i-m, de 

ablat. sing. meestal -e in plaats van -ï. 
Hierbij gelden de volgende regels: 

A. Acc. sing.: 

a) uitsluitend -i-m hebben: 

1) vïsgeweld, sitisdorst, tussishoest, dus: v/a7z(§ 128), 

sitim, tussim\ 
2) de parisyllaba onder de geographische 

namen op -is, bijv.: Neapolis: Neapolim; Syrtis: 

Syriim; Tiberis: Tiberim; 

b) -i-m of -em hebben: 

febris koorts : febrim^) en febrem 
navis schip : ndvem en ndvim 

1) De eerste vormen zijn hier en in ’t vervolg die, welke op grond van de overle¬ 

vering als de bij de beste schrijvers gebruikelijke zijn te beschouwen. Men mag echter 

niet uit het oog verliezen, dat dit dikwijls onzeker is; blijkbaar was de taal zelve op 

dit punt niet vast. 
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puppis achtersteven puppim en puppem 

restim en restem 

secürim en secürem 

turrim en turrem\ 

restis touw 

secüris bijl 

turris toren 

c) -em hebben de andere: amnem, flnern^ enz.. 

§ 77. B. AbL sing.: 

a) uitsluitend -ï hebben: 

1) de woorden, die in den acc. uitsluitend -i-m hebben: 

vï, sitï, tussï, Neapolï; 

2) de neutra op -e, -al, -ar: marl, animalï, calcarï; 

b) -ï of -e hebben die, welke in den accus. -i-m of -em 
hebben: febrï en febre^ navï en ndve^ puppï en puppe, 

turn en turre. Doch restis heeft alleen reste en secüris 

alleen secürï; 

c) -e hebben de andere: fïne, ventre, urbe, osse^ enz.. 

Aan Al. 1. Over rëte net, zie § 128. Ook de plaatsnamen op -ë hebben 
veelal -e: Praeneste, abl. Praeneste. 

kmVi. 2. Ook onder de woorden, die in den accus. alleen op -em uit¬ 
gaan, vindt men er, die in den abl. beide uitgangen hebben: 

amnis stroom : amne en amni 
avis vogel : avl en ave 
civis burger : civi en cive 
classis vloot : classe en cldssJ 
ignis vuur : ïgni en Jgne 
imber regenbui: imbri en imbre. 

Igm wordt altijd gebruikt in de uitdrukking: aqua et igni interdicere het 
gebruik van water en vuur ontzeggen, d. i. verbannen. 

Pluralis. 

§ 78. De nom. en voc. plur. der masculina en feminina gaan 

uit op -ès: navês) die van de neutra op -e, -al, -ar gaan uit op 

-i-a: maria, calcaria, animdlia, terwijl os been, ossa heeft. 

Aanm. Over den oorsprong van -ës vgl. § 59, A. 2; soms vindt men 

ook -ïs, den uitgang van den acc. (§ 80). . 

§ 79. De genet. plur. heeft -um, met den stamklinker dus: -i-um: 
navi-um, nübi-um^ imbri-um, animali-um, urbi-um, nocti-um. 

Aanm. Ook in dezen naamval heeft somtijds vermenging van consonant¬ 
en i-stammen plaats gevonden: vgl. § 75. Zoo heeft mënsis maand, in den 
genet. plur. meermalen mensum, sëdës zetel, sedum. Daarentegen hebben 
de vrouwelijke mutastammen op -tas, -tatis zeer dikwijls in den genet, 
plur. -ium, bijv.: cJvitatium^ calamitatium^ cupiditatium] de gewone 
vorm is echter die op -uni. 

De dat. en ablat. plur. gaan uit op -bus: navi-bus, ossi-bus. 
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§§ 8Ü 82. 

§ 80. De acc. plur. der masculina en feminina heeft tot uit¬ 
gang -ïs( dat, toen ei en ï in de uitspraak samenvielen, ook -eis 
geschreven werd [§ 10, 4 en 13]). Tegen het einde der Republiek 
kwam naast -ïs ook -ës (de uitgang van den nominativus) in ge¬ 
bruik en verkreeg weldra de overhand: amnës en amnïs, clvês en civïs, 
fïnës en fmïs, navës en navis, noctës en noctïs, gentës en genlis, 

cohoriës en cohortis. 

Aanm. De uitgang -ïs is ontstaan uit -ï-ns (vgl. § 59, A. 2, 4). Het 
gebruik van -ês in den acc. vindt zijn oorsprong in de omstandigheid, 
dat in het Latijn ook bij de consonantstammen nom. en acc. plur. 
gelijk waren geworden en beide -ès hadden (vgl. § 59, A. 2). 

§ 81. Voorbed den van ver buigi ng: 

10 navis schip, stam navi-; mare zee, , stam mari-. 

Singul aris Plura lis 

N. navi-s mare N. navës mar i-a 

G. navis maris G. navi-um mari-um 

D. navï marï D. na vi-bus mari-bus 

Acc. navem(-i-m) mare 1 Acc. navës (-ïs) mari-a 

V. navi-s mare V. navës mari-a 

Abl. navï (-e) marï Abl. navi-bus mari-bus 

20 imber regenbui, stam imbrh ; urbs stad, stam arbU. 

Singul laris Plura ilis 

N. imber ur bs N. i mbrës urbës 

G. imbris urbis G. i mbri-um urbi-um 

D. imbrï urbï D. imbri-bus urbi-bus 

Acc. im b r em urbem Acc. imbrës (-ïi s) urbës (-ïs) 

V. imber urbs V. i mbrës urbës 

Abl. imbrï (-e) urbe Abl. imbri-bus urbi-bus 

30 lis twistzaak, proces, stam litU) ös been, stam oss(i)-. 

Singu laris Plura [lis 

N. lis os N. lïtës oss-a 

G. lïtis ossis G. iTti-um ossi-um 

D. lïtï ossï D. lïti-bus ossi-bus 

Acc. lïtem os Acc. lltës (-ïs) oss-a 

V. 1 f s os V. 1 i t ës oss-a 

Abl. lïte osse Abl. llti-bus ossi-bus 

§ 82. Geslachtsregels. 

10 De parisyllaba op -is en -ës zijn vrouwelijk, met uitzondering van 

de volgende, die manlijk zijn: 

d) die op -nis, als: amnis, finis; 
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b) axis as 
collis heuvel 
fascis bundel (§ 130) postis deurpost 

orbis kring 
piscis visch 

fustis knuppel 
mënsis maand 

ungiiis nagel 
vermis worm; 

Aanm. Zoo ook ênsis zwaard, vectis hefboom, en eenige andere minder 
gebruikelijke. — FJnis komt somtijds vrouwelijk voor (Fr. la fin). 

20 imber^ uter^ venter zijn manlijk, linter meestal vrouwelijk; 
30 de schijnbare consonantstammen (in § 73 onder 4 en 5 genoemd) 

zijn vrouwelijk, met uitzondering van: Jöns bron, fontis; möns 
berg, montis; pons brug, pontis] en dëns tand, dentis, die man¬ 
lijk zijn; 

40 van de in § 73 onder 6 genoemde zijn as en miis (en natuurlijk 
ook mas) manlijk, os onzijdig, de overige vrouwelijk. 

Wat cJvis en dergelijke betreft, vgl. § 52. 

20 D E U-S T A M M E N. 

§ 83. Tot de u-stammen behooren de twee- of meerletter¬ 
grepige woorden wier stam uitgaat op ü (vgl. § 57 Aanm.). 

De nomin. sing. der manlijke en vrouwelijke woorden wordt 
gevormd, door -s achter den stam te voegen: stam früctU’, nom. 
früctus vrucht. 

De neutra hebben den nom. gelijk aan den stam (echter met langen 
klinker); het zijn slechts de volgende drie: coma hoorn, genü knie, 
verü braadspit. 

§ 84. Buigingsuitgangen. 

a) Singularis. 

De genet, eindigt op -üs: früctüs, cornas) 
de dativus der masculina en feminina voegt -ï achter den stam: 
friictul; bij de neutra ontbreekt de -ï, zoodat daar de dat. gelijk 
is aan den abl.\ cornü] 
de accus. der masculina en feminina heeft: stam + -m: früctum\ 
de ablat. is gelijk aan den stam met langen stamklinker (§ 74, 
A. 2): früctü, cornü. 

Aanm. 1. 1) Genet.. In het oudere Latijn vindt men in plaats van het 
oorspr. -üs in den genet, ook -ü-is, dat aan de consonantstammen ont¬ 
leend is, h\yv.*früctuis [in opschriften ook: -uos, b\]w.*senatuos (—senatüs)]. 

Niet zelden neemt voorts, vooral bij oudere schrijvers, met name van u- 
stammen op -tus de genet. sing. den vorm der o-stammen aan, bijv. : 
senatJ (voor senatüs), tumulti (voor tumultiis), enz.. 

2) Dat.. Ook bij de masculina en feminina vindt men in den dat. sing. 
niet zelden -ü (in plaats van -uï): currü, manïi, senatü, sumptü enz.; 
dit -ü kan een oude locativus zijn; het komt ook voor in het tweede 
supinum (§ 199, 1). 
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b) Pluralis. 
De nom. en voc. der masculina en feminina hebben -üs: früctüs) 

die der neutra -u—h -a: cornua; 
de genei, heeft -u- + -um: früctuum^ cornuum; 
de dat. en abt. hadden oorspronkelijk -u- -f -bus, dat echter 
gewoonlijk -ibus werd (vgl. exsul - exsilium): fructibus, cor- 
nibas] slechts in enkele woorden bleef de oude schrijfwijze be¬ 

houden (zie § 85); _ . . i 
de acc. der masculina en feminina heeft -us (uit -u-ns: vgl. 
§ 59, A. 2, 4), die der neutra \ fructiis, cornua. 

Aanm. 2. 1) Nom. masc. en fem.. Op zich zelf kan -üs op -u-ës 
berusten; meer waarschijnlijk is echter, dat de nom. den uitgang van den 

acc. heeft overgenomen. 

2) Gen.. Naast -ü-üm (ouder -fi-ètn) vindt men eenige vormen op -fltn 
(niet een uit -u-um samengetrokken -üm), dat wellicht de oude uitgang 
der o-stammen is (§ 101, A. 4): zoo (reeds bij Plautus) passum, currum 

(bij Verg ), enz.. 
3) Dat. en Abl.. De -ö- (d. i. een korte oe-klank) ging in de uitspraak 

over in een fl-klank, die eerst door u, later door i voorgesteld werd (vgl. 

§ 10, 4 en 10, in verband met § 15 A). 

85. In den dat. en abl. plur. hebben altijd of gewoonlijk -u-bus; 

acus naald: acubus 
arcus boog: arcubus 
artüs (pl.: § 130) gewrichten: artubus 
lacus meer: lacubus 

partus geboorte: partubus 
quercus eik: quercubus 
specus hol: specubus 
tribus stam: tribubus. 

Aanm. 1. Portas haven en veru braadspit, hebben beide vormen, of¬ 

schoon die op -ibus te verkiezen zijn. 

Aanm. 2. Dikwijls is het vasthouden aan de oude schrijfwijze daaruit te 
verklaren, dat men gelijk luidende vormen van verschillende woorden wilde 
onderscheiden: vgl. arcubus met arcibus (van arx burcht), artubus met 
artibus (van ars kunst), partubus met partibus (van pars deel). 

§ 86. Voorbeelden van verbuiging: 

10 früctus vrucht, stam fructu--, 20 cornu hoorn, stam cornu-. 

Singularis Pluralis 

N. f rüctu-s cornü ' N. fr üctüs corn u-a 

G. f r üctüs cornüs G. früctu-um cornu-um 

D. f rüctu-ï cornü ' D. f rüctibus cornibus 

Acc. früctu-m cornü 1 Acc. fr üctüs corn u-a 

V. f rüctu-s cornü V. fr üctüs corn u-a 

Abl. f rüctü cornü Abl. f rüctibus cornibus 
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§ 87. Geslachtsregels. 

De u-stammen op -us zijn manlijk; maar vrouwelijk zijn: manus 
hand, porticus zuilengang, tribus stam, Idus (plur.; de i is lang) de 13de 
(in Maart, Mei, Juli en October de 15de) dag van de maand, acas naald 
(somtijds manlijk), en domus huis, dat onregelmatig is (zie § 128). 

Onzijdig zijn de in § 83 genoemde: cornü, genü. en verü. 

Wat quercus en andere namen van boomen betreft, vgl. § 52. 

30. DE ê-s T A M M E N, 

§88. Tot de ê-s tam men behooren de woorden wier stam uitgaat 
op e. Het zijn er slechts weinige, meerendeels stammen op -lë-. 

De nom. sing. voegt -s achter den stam, bijv.: stam dië-, nom. dies dag. 

§ 88a. Buigingsuitgangen, 

a) Singularis. 

De genet, wordt niet meer gevormd door den uitgang -Is, maar 
alleen door -ï: diêl (in -ë-ï de ë en de ï afzonderlijk uit te 
spreken). — Wanneer vóór de stamklinker ë eene consonant 
staat, wordt de ë verkort: fidës trouw: fidëï, rës zaak: réi-, 
de dat. is gelijk aan den genet.: diël, fidél, réi-, 
de ace. heeft: stam (met verkorten klinker) -f -m: dièm, rëm; 
de abl. is gelijk aan den stam (met langen stamklinker dus; 
§ 74, A. 2): dië, rë, fidë. ■ 

Aanm. 1. De verbuiging der ê-stammen volgt grootendeels die der a- 
stammen: vgl. diëi, diei, diëm, dië met *mensal, *mensm, mensdm, mensa 
(§ 91 a). 

1) Gen.. Van ië-stammen vindt men nog een ouderen genet, op -s 
(naar analogie van het oude -as der a-stammen), bijv. *rabiês van rabiës 
razernij, en *diës van dies dag. 

Het gewone -è-ï is gevormd naar -a-ï van de a-stammen. Naast -è-ï en 
-ë-ï komt bij dichters somtijds éénlettergrepig -éi voor (samengetrokken 
uit -e-ï of -ë-ï, evenals -ai (ae) bij de a-stammen uit -a-ï): diTi, rei. Ook 
wordt alleen -e geschreven: (voor aciëï), fide (moot fidëï). 

Daar ei in de uitspraak in ï overging (§ 10, 13), vindt men eindelijk 
ook enkel -1: zoo met name moot plebeï (van plêbës volk) dikwijls plëbï-: 
tribunus plëbï volkstribuun, plêbïscïtum volksbesluit. 

2) Dat.. In tegenstelling met den gen. is -ei in den dat. in de oudere 
poëzie nooit tweelejtergrepig (evenmin als -aï in den dat. der a-stam¬ 
men); misschien is -ei de oorspr. vorm (vgl. mensai)-, ook werd dikwijls 
-ë geschreven; later gold de gewone vorm van den gen. ook voor den dat. 
als de normale. 

Evenwel verkeerden reeds de Romeinen zelf omtrent den juisten vorm 
van gen. en dat. in het onzekere. 
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b) Pluralis, 

De nom. en voc. hebben -ês: diës^ rës] 
de gen. voegt niet meer -urn, maar -rum achter den stam: 

diërum, rërum; 
de dat. en abl. hebben: stam + -bus: diëbas, rëbus; 
de acc. heeft -ës (uit -è-ns: vgl. § 14, 1, § 33 en § 59, A. 2): 

diëSf rës. 

De volledige pluralis is echter alleen in gebruik van de woorden 
diés en rës (de nom. en acc. plur. ook van enkele andere, als 

spës hoop). 

Aanm. 2. 1) Nom.. -ës berust op samentrekking van den stamklinker 

-ë- met den uitgang -ës (§ 59, A. 2). 

2) Gen.. De gen. op -ërum ontstond naar analogie der a-stammen, 

wier genet, plur, -arum had (§91 a). 

§ 89. Voorbeelden van verbuiging: 

10 diés dag, stam diè--, .20 rës zaak, stam re-. 

Singularis Pluralis 

N. dié-s rë-s j N. dies rës 

G. diëï rëï G. diërum rè-rum 

D. dië-ï rëï ' D. diëbus rë-bus 

Acc. diëm rëm Acc. d i ës rës 

V. dië-s ré-s V. diës rës 

Abl. dië rë Abl. diëbus rë-bus 

Aanm. Van a-stammen op -ia vindt men somtijds in den nom. en 
acc. sing. ook vormen als van ë-stammen: amicitia en amJcitiës vriend¬ 
schap; avaritia en avaritiës hebzucht; materia en materiesenz.. 
Omgekeerd: planitiës vlakte: somtijds gen. planitiaé, acc. pldnitiam. 

Plêbës, gen. plebëJ, heeft een jongeren vorm plebs, gen. naast zich. 
Omgekeerd is de abl. sing, van den i-stam fa mes, gtn. famis honger, 

famë (ook een gen. famJ komt voor). 

§ 90. Geslachtsregel. 

De ë-stammen zijn vrouwelijk, uitgezonderd diës, dat in ’t enkel¬ 
voud dikwijls, in ’t meervoud en in ’t compositum merïdiës middag, 

altijd manlijk is. 

Aanm. De sing. dies is vooral dan vrouwelijk: 
10 wanneer hij een vastgestelden dag of termijn beteekent, zooals: dies 

dicta, ëdicta, indicta, cönstitüta enz.; 
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20 wanneer hij een onbepaald tijdsverloop te kennen geeft, bijv.: diem 
perexiguam postulavi ik heb (slechts) een zeer korten tijd geëischt; 

30 wanneer hij slaat op den datum van een brief, bijv.: in altera epistula 
dies erat adscripta Nonarum Aprilium de tweede brief was gedateerd van 
den 5den April. 

40. DE a-S T A M M E N. 

§ 91. Tot de a-stammen behooren de woorden wier stam uitgaat 
op a. 

In den nom. en voc. sing. (evenals in den acc. sing.) is de a verkort. 

De nom. sing. heeft geen -s: mensa tafel, stam mensa-. 

§ 91a. Buigingsuitgangen. 

a) Singularis. 

De gen. voegde oorspr. eene -ï bij den stam; -a i echter ging 
over in den tweeklank -ai, klassiek -ae (§ 10, 11): *mênsa’ï, 
*mënsai, mënsae] 

de dat. eindigt eveneens op -ae Jouder -ai), dat echter niet op 
een t w e e lettergr. -a-ï, maar op ai (den langen tweeklank) berust: 
*mênsdi, *mënsai^ mënsae \ 
de ace. heeft: stam (met verkorten klinker) + -m: mënsdm; 
de abl. is gelijk aan den stam (met langen stamklinker dus; 
§ 74, A. 2): mënsd. 

Aanm. 1. 1) Gen. De oudere uitgang van den gen. sing. was ook in 
het Latijn -as (vgl. Gr. *vias, *terras, *fortünds (over familias 
vgl. § 93, 1); -s werd verdrongen door -ï onder invloed van den gen. der 
o-stammen (§ 98). 

Genetivi op -aï (tweelettergr.) vindt men (als archaïsmen) nog bij dichters 
tot op den tijd van Cicero, bijv.: *silvai (voor silvaé), *terrai (voor terrae). 
Wanneer in den dat. nog -ai staat, is dit echter, naar het schijnt, slechts 
eenlettergrepig. 

2) Dat.. Vgl. Gr. xó^qa. 

Op dezelfde wijze als de dat. is de locativus gevormd, die als zelf¬ 
standige casus nog inzonderheid bij namen van steden op -a in gebruik 
bleef (vgl. § 98, A. 2): *Römdi (de lange tweeklank), *Romai, Römae, 
Gewoon lijk noemt men dezen vorm een genetivus. Vgl. § 437. 

b) Pluralis. 

De nom. en voc. eindigen op -ae (ouder -ai), dat uit -ai ont¬ 
staan is: * mensai, *mënsai, mënsae; 
de gen. voegt -rum achter de lange stamkenletter: mënsarum; 
de dat. tr\ ablat. eindigen op -ïs (ouder-eis), dat uit -ais (een- 
lettergr., verkort uit -ais) ontstaan is (§ lö a): *mënsais, *m€n- 
seis, mënsïs; 
de acc. heeft -as (uit -a-ns, -è-ns: vgl. § 14, 1, § 33 en § 59, 
A. 2): mënsas. 
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Aanm. 2. 1) Nom. De oorspr. uitgang was -as (uit -a- -|- -es); -ae 
(-ai) is gevormd naar analogie van -oi der o-stammen (§ 101). 

2) Gen. Den uitgang van den gen. plur. -arutn, ontstaan uit -asom, 
-asöm (§ 27: vgl. Gr. [Hom.] -^sdoiv uit ^’&sdocov), hebben de Italische 
talen overgenomen van de pronomina demonstrativa (vgl. racov, 

Lat. is-ta-rum). 
De gen. plur. op -um, zonder stamklinker, dien men bij dichters soms 

vindt in de manlijke woorden die samengesteld zijn uit een substantivum 
en ’Cola (vgl. colo ik bewoon) of -gena (vgl. gigno ik breng voort), bijv.: 
caelicola hemelbewoner, gen. plur. caelicolum, terrigena een uit de aarde 
geborene, gen. pliïr. terrigenum] in sommige vreemde volksnamen, als: 
Pisidum voor Pisidarum, Lapithum voor Lapitharum enz.; en in enkele 
andere woorden, berust op navolging der o-stammen (waar -um oorspron¬ 
kelijk was: § 101, A. 4) of op invloed van het Grieksch (vgl. ook § 146). 

§ 92. Voorbeeld van verbuiging: 

mensa tafel, stam mensa-. 

Singularis Pluralis 

N. mensa j N. mënsae 
G. mënsae i G. mënsa-rum 
D. mênsae D. mënsïs 
Acc. mënsam Acc. m ë n s as 
V. m ë n s a V. mënsae 
Abl. mënsa Abl. mënsïs 

§ 93. 1. Een overblijfsel van den ouden genetivus sing. op -as in het 
klassieke Latijn is de gen. familids, van familia huisgezin, in de verbin¬ 
dingen pater familids huisvader, mdter familids huismoeder, fïlius 
familids zoon des huizes, fJlia familids dochter des huizes (vooral in 
wetten e. d.). Doch niet minder gebruikelijk is in deze verbindingen de gen. 
familiae. In het meervoud heeft men: patres familidrum, familids, familiae\ 
matrés familidrum, familids, familiae, enz.. 

2. Daar de dat. en abl. plur. zoowel van fJlius zoon, als van f Uia dochter, 
filiis was, van deus god en van dea godin, dis (deis] § 128), van llbertus 
en van llberta vrijgelatene, llbertis enz., kon er bij het gebruik dezer vor¬ 
men onzekerheid ontstaan omtrent het geslacht, wat vooral bij wettelijke en 
testamentaire bepalingen vermeden moest worden. Vandaar dat men, wanneer 
de duidelijkheid het eischte, aan de vrouwelijke woorden den uitgang der 
i-, u- en ë-stammen -bus gaf: dedbus, filidbus, iTbertdbus. Dus zeide 
men: a dis dedbusque immortdlibus; filidbus tantum, nön etiam filiis; libertis 

libertdbusque. 
Wanneer geen verkeerde opvatting te vreezen is, kan men de gewone decli¬ 

natie volgen. Buitendien kan men zeggen: dis feminls, filils maribus, libertis 

utriusque sexüs enz.. 
WOLTJER, Lat. Gramm. 6e druk. 5 
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§ 94. Geslachtsregel. 

De a-stammen zijn vrouwelijk. 

Wat naata schipper, Numida een Numidiër en dergelijke betreft, vgl. § 52. 

Aanm. Hadria de Adriatische zee (ó is manlijk; gewoon lijk 
gebruikt men mare superum of mare Hadriaticum, 

50 DE O-S T A M M E N. 

§ 95. Tot de o-stammen behooren de woorden wier stam uitgaat 

op ö. 

1) De nom. sing, der masculina en feminina wordt gevormd 
door eene s achter den stam te voegen, die der neutra neemt eene m 
aan; de kenletter o is echter overgegaan in u (§16, 4a): *servos, 
servas slaaf (stam servo-)^ *bellom^ helium oorlog (stam bello-). 

Aanm. Op oude inscripties vindt men -os en -om nog dikwijls: 
*praiJectos, *filios, * do nom (vgl. Gr. Aoyo?, èd>Qov)] zoo ook in den acc.: 
^virom, *Luciom. Bij de stammen op -vo-, -quo- en -uo- hielden -os en 
-om zich in het schrift nog tot het einde der Republiek staande, ofschoon 
men reeds lang -us en -urn sprak: servos, equos, biduom] zoo ook bij de 
adieetiva: mortaos, suos, enz.. 

§ 96. 2) O-stammen op -er (met syncope: § 15, A. 6). a) Wan¬ 
neer vóór den uitgang -os in den nom. sing. eene r stond, voorafgegaan 
door eene andere consonant of eene ë, is de uitgang -os verdwenen. 

Zoo ontstonden bijv. de nominativi socer schoonvader (voor *soceros, 
stam socero-), puer knaap (voor *pueros, stam puero-), liber boek (voor 
*libros, stam lïbro-), ager akker (voor *agros, stam agro-). 

Aanm. Vgl. Gr. aygog-, *agros werd eerst *agrs, *agers, dan *agerr 
(§ 26, 80), ager (§ 23). De uitgang -us bleef slechts: in numerus getal, 
umerus (humerus) schouder, ërus (hërus) heer, die oorspr. op -sos eindigden 
(§ 27); in uterus buik (ouder uterum) \ en in iüniperus jeneverstruik. 

Omgekeerd ontbreekt -us bij de Spaansche volksnamen Ibër en Celtibër^ 
die eene lange ë hebben {IbërJ, Celtibëri). 

§ 97. b) De e van de aldus verkorte woorden op -er behoort 
meestal niet tot den stam en ontbreekt dus in de verbuiging, bijv.: liber^ 
librï, librö, librum^ plur. llbrl enz. (zie het voorbeeld in § 103). 

c) De volgende woorden echter hebben e in den stam en behouden 
haar dus in alle naamvallen (zie het voorbeeld in § 103): 

adulter echtbreker 
gener schoonzoon 
llberl kinderen 
puer knaap 
socer schoonvader 

vesper avond 
armiger wapendrager 
slgnifer vaandeldrager, en de andere 
woorden op -fer en -ger, die afgeleid zijn 
van fero ik draag, breng en gero ik draag. 

Aanm. 1. Ook Liber, naam van een godi(Bacchus), behoudt de e: Liben, 
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3) Op soortgelijke wijze als deze woorden op -er ontstond vir man, 

genet, virï enz.. 

Aanm. 2. Naar vir richt zich lëvir zwager (voor ^lever: vgl. Gr. èdrjg 
uit ofschoon het er niet mede verwant is. 

Buigingsuitgangen. 

a) Singularis. 
§ 98. De gen, eindigt op eene enkele -ï: servl, bellï. 

Aanm. 1. Deze gen. is nog niet afdoende verklaard; in elk geval is -ï 
hier oorspronkelijk, niet uit een tweeklank (-ei, -oi) ontstaan, 
zooals in den nom. (m. en f.) en dat.-abl. plur.; afgezien van den nom. 
plur. neutr. is de gen. de eenige naamval, waarin van den be¬ 
ginne af elk spoor van de stamvocaal ontbreekt. 

Aanm. 2. O-stammen op -ius en -ium (stam -io-) vereenigen in den 
gen. -iï tot -ï: f ïlius zoon, gen.//77, imperium heerschappij, gen. imperr, 
het accent valt alt ij d op de voorlaatste, dus niet alleen negöti, maar ook imptrl. 

In den nom in. plur. echter (waarin -iï uit -iei ontstaan is: § 101) 
blijft -iï: fïlii, socii (behalve bij de o-stammen op -aius en -eius, bijv. 
Grai [= Graeci\ Grieken, Pompéi). 

Ongeveer van den tijd van keizer Tiberius af schreef men -iï ook in den 
gen., welke schrijfwijze in de meeste handschriften is doorgedrongen; van¬ 
daar gewoonlijk ook in den gen.: ƒ////, imperiJ. 

Aanm. 3. Denzelfden vorm als de gen. heeft in het klass. Latijn de 
locativus (§ 54, A. 2), die als zelfstandige casus nog in zonderheid bij 
namen van steden op -us in gebruik bleef (§ 436): CorinthJ te Korinthe. 
Hier berust -ï echter op een oorspr. -ei (d. i. de stam in den vorm op 
-ë [§ 100, A. 1] + het suffix -ï [§ 59, A. 1, 4]). Vandaar dat bij de -io- 
stammen de locativus (in tegenstelling met den gen.) -iï althans in 
den klassieken tijd niet sa men trekt: Brundisif. 

§ 99. De dat. voegde eene -i achter den verlengden stamklinker, 
zoodat de uitgang oorspr. -öi was (de lange tweeklank); de i viel echter 
reeds spoedig af en de verlengde o bleef: *servöi, servö; *bellöi, bellö. 

Aanm. Vgl. de Gr. t subscriptum in overeenkomstige vormen. avbQéjiq), 

De acc. heeft -m tot uitgang: *servo-m, servum. ^ 

§ 100. De voc. eindigt bij de masculina en feminina die -us 
hebben in den nominativus, op -e, bij alle andere is hij gelijk 
aan den nom.: serve; puer; bellum. 

Aanm. 1. Serve is de enkele stam, zonder casusteeken; -ë is hier 
echter niet uit -ö ontstaan, maar in den vocativus had de stam van 
oudsher een vorm op -ë tegenover den vorm op -ö in de andere casus 
(vgl. Gr. avbQWTte) : de O-stammen zijn dus eigenlijk o/e-stammen. Eene 
zelfde oorspronkelijke klankwisseling o/e vindt men in genus (uit 

*genos) — generis: vgl. § 69, A. 2. 

Aanm. 2. Substantiva op -ius hebben in den vocat. -ï in plaats van 
-ie, bijv.: filius zoon, voc. ƒ///; Vergilius, voc. Vergili) Pompëius, Pompéi] 

5* 
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Ovidiüs, Ovidl. Het accent wordt ook hier gewoonlijk steeds op de voor¬ 
laatste gelegd, dus niet alleen: Antónï, maar ook: VergtlJ. 

Aanm. 3. Van deus god, waarvan de verbuiging in § 128 besproken 
wordt, komt in den klassieken tijd de voc. sing. niet voor, wel vindt men 
hem bij de Christelijke schrijvers, waar hij Deus is, dus gelijk aan den 
nomin.] in het klass. Latijn is de voc. van deus. dive. 

Ook andere woorden op -us worden in den voc. somtijds gelijk aan den 
nom. genomen, wanneer men plechtig of met nadruk spreekt of wanneer 
men uitroept, niet aanspreekt, bijv.: almae filius Maiae; audi tu, populus 

Albanus enz.. Vgl. § 373, Aanm.. 

De abl. is gelijk aan den stam met langen stamklinker: servö, bellö, 

Aanm. 4. De abl. ging oudtijds uit op -öd : *servöd, *bellöd (§74, A. 2). 

b) Pluralis. 
§ 101. De nom. en voc. étr 'masc. en fem. (§ 104) eindigen op -ï 

(ouder -ei), dat uit -oi ontstaan is (§ 16, a)\ *servoi, * servet, servi\ 
die der neutra hebben eene enkele -a: bella. 

Aanm. 1. Vgl. Gr. av^Qwnoi] -oi is eigenl. de uitgang der prono¬ 
mina, die zoowel in het Grieksch als in het Latijn den Indo-Germaan- 
schen uitgang der substantiva (-ös, uit -o-es) verdrongen heeft. 

Aanm. 2. Geschreven vindt men -ei als uitgang nog bij Plautus en 
in oude opschriften tot in den klassieken tijd. Vgl. § 10, 13. 

Aanm. 3. Bella is niet uit *bello-a ontstaan: deze nom., acc., voc. plur. 
neutr. op (verkort uit -a, dat wellicht nog over is in telwoorden als 
tn-gint-a, eig. 3 tientallen) is van huis uit geen eigenlijk meervoud, 
maar een zelfstandig femininum singulare met collectieve betee- 
kenis, gevormd met den uitgang -a der a-stammen: vgl. bijv. bij ons 
het geboomte als meervoud van de boom ] reeds in de Indo-Germaansche 
moedertaal echter werd dit collectivum als nom., acc. en voc. plur. neutr. 
in de verbuiging der o-stammen opgenomen. Eene herinnering aan den 
ouden toestand bewaart in het Latijn nog een meervoud als loca (§ 128), 
dat oorspr. in beteekenis tot het eveneens bestaande loei stond, als bij ons 

het geboomte tot de boomen. 

De gen. voegt -rum achter de lange stamkenletter: servörum; bellörum. 

Aanm. 4. De oorspronkelijke uitgang van den gen. was-um (uit-öm, 
öm [§ 16]: vgl. Gr. avbQOiJiojv). In het oudere Latijn (Plautus, Terentius, 
oude inscripties enz.) wordt dit -om of -urn nog veelvuldig gebruikt. In 
klassiek proza is het echter verdrongen door het jongere -örum, dat 
naar analogie van den uitgang -arum der a-stammen werd gevormd. 

Gehandhaafd heeft -um zich vooral: 
10 in versteende uitdrukkingen van de kanselarij-, militaire, kultus- en han¬ 

delstaal: decemvirum der tienmannen, socium (bijv. praefectus socium), 
fabrum (praefectus fabrutn, oorspr. de aanvoerder van het geniekorps, 
later adjudant van den opperbevelhebber), dikwijls deum pater deum 
hominurnque, pró deum fidem), vooral in namen van munten, maten en 
gewichten, als sëstertium (gen. plur. van sëstertius, een munt van 2V2as, 
ongeveer een dubbeltje), modium (gen. plur. van modius schepel, een 
maat van 9 L.), talenturn (gen. plur. van talentum, een Grieksch gewicht 
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van ruim 26 KG., en eene Grieksche geldswaarde van ± ƒ 2700.—), 
nummum (gen. plur. van nummus geldstuk, sestertius), e. a. ; 

2^ in sommige woorden met r in den stam, wellicht omdat men opeen- 
hooping van r's wilde voorkomen: liberum der kinderen; 

3^ bij dichters, die in het algemeen -um veel meer gebruiken dan het proza, 
met name in lange woorden: cónsangiiineum der bloedverwanten; zoo 

ook bij adieetiva: magnanimum. 

Daarnaast zegt men natuurlijk: decem virörum (echter liever decemvirum 
wanneer het college bedoeld wordt), sociörum, deörutn, enz ; ook iTbe- 
rörum is niet minder gebruikelijk dan liberum. 

§ 102. De dat. en abl. eindigen op -ïs (ouder -eis), dat uit -ois 
ontstaan is (§ 16, a): ^servols^ *serveis, servïs; *bellois^ *belleis^ bellis. 

Aanm. In het schrift heeft -eis zich nog tot in den klassieken tijd 

gehandhaafd. 

De acc. der masc. en fem. heeft -ös (uit-ö-ns: *servö ns: vgl. § 14, 1, 
' § 33 en § 59, A. 2): servös. 

§ 103. Voorbeelden van verbuiging: 

10 servus, stam servö-) bellum, stam bello-. 

Singularis Plural is 

N. servus bellum 1 N. servï bella 
G. servï bellï G. servörum bellörum 
D. servö bellö D. servïs bellis 
Acc. servum bellum Acc servös bella 
V. serve bellum V. servï bella 
Abl. servö bellö ' Abl. servïs bellïs 

20 gener^ stam genera-) ager akker. stam agro-. 

Singularis Pluralis 

N. gener ager N. generï agrï 

G. generï agrï G. generörum agr örum 

D. generö agrö D. generïs agrïs 

Acc. gener um agrum Acc. generös agrös 

V. gener ager V. generï agrï 

Abl. generö agrö Abl. generïs agrïs 

§ 104. G eslachtsr egels. 

De o-stammen op -us en -er zijn manlijk, uitgezonderd alvus buik, 
humus grond, vannus wan, en het onregelmatige colus spinrokken (zie 
§ 128), die vrouwelijk, benevens virus slijm, gift, en vulgus het gemeen 
(beide zonder pluralis), die onzijdig zijn. 

De o-stammen op -urn zijn onzijdig. 

Wat pirus pereboom en dergelijke betreft, vgl. S 52. 



OVERZICHT DE 
1 

NAAMVAL UITGANG CONSON.STAM i-STAM 

Singularis M. en F. N. 

NOMIN. -s of 
niets 

niets 
of -m 

*rêg-s, rêx^ consul 
genus 

turrls 
*animali, animal . 

GENET. -is (uit-es), 
-s of -ï 

-is (uit-es), 
-s of -ï 

consul is, genesis turris, animalis 

DATIV. -ï (uit-ei) 
oi -i 

-ï (uit-ei) 
of -i 

consult, gener-ï iurri, animali 

ACCÜS. -m ( em) niets 
of -m 

consulent, genus turrlm, animal 

VOCAT. = nomin. 
of = stam 

= nomin. 1 rex, consul, genus 

\ 

turrls, animal 

ABLAT. 

Pluralis 

-e of -d -e of -d consul e, gener-e *turrï-d, turri 
*animalï-d, animali 

NOM EN VOC. ■ ës ( ës) 
of -ï 

• a 

i 

consulës, gener-a *turre(i)-es, turrës 
animdlla 

GENET. -um, -m of -rum consulum 
gener-um 

turri um 
animdllum 

DAT. EN ABL. -bus ( 
of 

-ibus) 
-is 

consul ibus 
gener-ibus 

turri-bus 
animdllbus 

ACCUS. • nsfensi -a *consul-ens, con- 
sulës, gener-a 

*turri-ns, turris 
animali-a 



ERBUIGING. 

u-STAM ë-STAM a-STAM o-STAM 

früctu-s, coma diè-s *mênsa, ménsa *servo-s, servas 
*bello-m, bellum 

fructüs, cornüs die-i {^mensas en) *mensa-ï, 
mensa?, mensae 

servï, bellï 

fruciu 1 cornü dié-L mensa-i, *mensai, 
mensae 

*servö^i, servo^ 
belló 

fractu-m, cornü *diê-m, diem *mensa-m, tnensam *servo-m, servam 
bellum 

fructu-s, cornü diés *mensa, mensa serve, bellum 

*fructü-d, fructü 
*cornü-d, cornü 

*diê-d, dié *mensa-d, mensa 

/ 

*servo-d, servö 
bellö 

fructüs, corna-a diés *mensai, mensae 
1 1 

^servoT, *servei, 
servï, bella 

fructu-um, cornu-um diêsam mensa-rum (*deom, deum en) 
servörum, bellörum 

arcu-bas^ fructibus, 
cornibus 

dié-bas *mens^^5, *menseis, 
mensïs 

*servois, *serveis, 
servïs, bellis 

*fructu-ns, fructüs 
cornua 

*dië-ns, diés 

\ 
1 

*mensa-ns, mensas *servo-ns, servös 

bella 
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HOOFDSTUK II. 

HET ADIECTIVUM. 

§ 105. De adiectiva worden verbogen als de substanliva, 
slechts weinige als consonant-, verreweg het grootste deel als vocaal¬ 
stammen (op -o, -a, -I). 

Aanm. Geheel als consonaiitstarnraen verbogen worden de comparativi 
op -ior (neutr. -ius), benevens enkele adiectiva van één uitgang, als vetus 
oud, pauper onbemiddeld, arm, {senex oud, bejaard, § 113 Aanm.): zie 
S 126 en § 116. 

§ 106. Om het geslacht aan te duiden der substantiva 
waarbij zij geplaatst worden, hebben de meeste adiectiva 
veranderlijke uitgangen, sommige drie (één voor het manl., één 
voor het vrouw, en één voor het onz.), andere twee (één voor het manl. 
en vrouw, en één voor het onz.), terwijl de overige voor alle geslachten 
slechts één en uitgang hebben (met uitzondering natuurlijk van de 
bekende afwijking van het neutrum in den acc. sing. en in de nom., 
acc. en voc. plur.: zie § 55); bijv.: 

bonus consul een goed consul fortis mlles een dapper soldaat 
bona dea de goede godin fortis legio een dapper legioen 
bonum consilium goede raad forte oppidum eene sterke stad 

audax cTvis een vermetel burger 
audax muller eene vermetele vrouw 
audax factum eene vermetele daad. 

A. ADIECTIVA VAN DRIE UITGANGEN. 

§ 107. 1) Drie uitgangen hebben de adiectiva die in 
den manlijken vorm op -us (uit -os: § 95) uitgaan (behalve 
vetus oud: zie § 105 Aanm.); zij veranderen voor het vrou¬ 
welijk -us in -a, voor het onzijdig in -um: 

bonus homo bona muller bonuiti vlnum. 

2) Adiectiva op -er, -a, -um. a) Tot de adiectiva van drie uit¬ 
gangen die in het vrouwelijk op -a en in het onzijdig op -um 
eindigen, behooren ook eenige, die in het manlijk geslacht uitgaan 
op -er. Wanneer namelijk vóór den uitgang -os van den nom. sing. 
masculini generis eene r stond, voorafgegaan door eene andere conso¬ 
nant of eene ë, is in dezen vorm de uitgang -os verdwenen; 
llber vrij, nlger zwart, aeger ziek (vgl. § 96). 

b) De e van deze aldus verkorte adiectiva op -er behoort meestal 
niet tot den stam en ontbreekt dus in de overige vormen: nlger, nlgra, 
nlgrum (vgl. § 97). 
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corniger, -gera, -gerum hoorn- 
dragend 

lëtifer, -fera, -ferum doodaanbren- 
gend, en de overige adiectiva 
op -fer en -ger (van fero ik 
draag, breng en gero ik draag). 

c) De e blijft slechts in: 

alter, altera, alterum de ander(e) 
(§ 110) 

asper, aspera, asperum ruw 
liber, llbera, lïberum vrij 
miser, misera, miserum ellendig 
tëner, tënera, tënerum teeder 

d) Dexter rechtsch, rechter-, heeft dextra, dextrum en dextera, dexterum. 

3) Eene gelijke verkorting als de adiectiva op -er onderging satur, 

satura, saturum verzadigd. 
Aanm. 1. Den uitgang -us hebben behouden: {externs) uitwendig (§ 128,2®), 

ferus woest (efferus wild), ïnferus beneden-, properus snel, haastig, prospems 
voorspoedig, praeposterus averechtsch (posterus ontbreekt in den nom. sing. 

masc. gen.), superas boven-. 

Aanm. 2. Ook bleef -us, wanneer vóór de -r- eene lange ë stond: 

severus, sevêra, severum streng. 

Verbuiging. 

§ 108. De adiectiva van drie uitgangen zijn voor ’t manlijk en 
’t onzijdig o-stammen, voor ’t vrouwelijk a-stammen: 

Masc. Femin. Neutr. 

Sing. N. bon us bona bonum 

G. bonï bonae bonï 

D. bonö bonae bonö 

Acc. bon um bonam bonum 

V. bone bona bonum 

Abl. bonö bona bonö 

Plur. N. bonï bonae bona 

G. bonórum bonarum bonörum 

D. bonïs bonïs bonïs 

Acc. bonös bon as bona 

V. bonï bonae bona 

Abl. bonïs bon ïs bonïs 

Sing. N. miser misera miserum 

G. m iserï miserae miserï 

D. miserö miserae miserö 

Acc. miserum miser am miserum 

V. miser misera miserum 

Abl. miserö misera miserö 

Plur. N. m i s e r ï mis e r ae misera 

G. m iserörum miserarum miserörum 

D. miserïs miserïs miserïs 

Acc. miserös mis e r as misera 

V. miserï miserae misera 

Abl. miserïs miserïs miserïs 



74 BUIGINGSLEER. §§ 109-110. 

Masc. Femin. Neutr. 
Sing. N. niger nigra nigrum 

G. nigrï n i g r ae nigrï 
D. nigrö nigrae nigro 
Acc. nigrum nigram nigrum 
V. niger nigra nigrum 
Abl. nigrö nigra nigrö 

Plur. N. nigrï nigrae nigra 
G. n igr orum nigrarum nigrörum 
D. nigrïs n igr ïs n igrïs 
Acc. nigrös nigras nigra 
V. nigrï nigrae nigra 
Abl. nigris nigrïs nigrïs 

Afwijkingen. 

§ 109. a) De adiectiva op -ius behouden, anders dan de substantiva (vgl. 
§ 98, A. 1 en § 100, A. 1), in den gen. alle -iï en in den voc. -i-e, bijv.: 
ëgregius uitgelezen, voortreffelijk: gen. ëgregii, voc. ëgregk) pias vroom: pil,pie. - 
Van alias een ander, dat in den gen. alias heeft (§ 110), komt geen vocat. voor. 

§ 110. b) De volgende woorden, die overigens naar den regel 
gaan, hebben in den gen. sing. -ïus, in den dat. sing. -ï voor 
alle geslachten: 

alius^ alia, aliud een ander(e) 
alter^ altera, alterum de ander(e) 

(van twee) 
neuter, neutra, neutrum geen van 

beide(n) 
niillus, nülla, nüllum geen, niemand 

(§ 178) 

sölus, söla, sölum alleen 
tötus, töta, tötum geheel 
üllus, iXlla, iillum eenig 
ünus, üna, ünum één 
uter, utra, utrum wie van beide(n) 
uterque, utraque (§ 47, 2), utrum- 

que beide(n): 
gen.: {alius), alterïus, neutrius, nullius, sohus, totius, ullius, unius, 

utrïus, utrïusque; 
dat.: aliï, alterl, neutrï, nüllï, sölï, töti, üllï, ünï, utrï, utrïque. 

Sing. N. 
‘ G. 

D. 
Acc. 
V. 
Abl. 

Plur. N. 
G. 
D. 
Acc. 
V. 
Abl. 

Masc. 

sol us 
solïus 
sol ï 
sol um 
sole 
solö 

solï 
solörum 
solïs 
solos 
solï 
solïs 

Femin. 

sola 
solïus 
solï 
solam 
sola 
sola 

solae 
solarum 
solïs 
sol as 
solae 
solïs 

Neutr. 

sol um 
solïus 
solï 
sol um 
solum 
solö 

sola 
solörum 
solïs 
sola 
sola 
solïs 
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Aanm. 1. Bij aHus gebruikt men als genetivus gewoonlijk alterïus, 
of neemt in plaats van een gen. het adiect. aliënus '. de genet, alias komt 

zelden voor. 
Alter heeft bij dichters in den gen. sing. dikwijls eene korte i: alterius. 

Ook van andere dezer woorden vindt men bij dichters de i in den genet, 

somtijds kort. Vgl. § 35, 2. 

Aanm. 2. Deze gen. op -ïus en dat. op -ï hooren eigenlijk thuis bij de 
pronomina (zie § 170 enz.). Dat de in de § genoemde adiectiva deze 
pronominale vormen hebben overgenomen, vindt hierin zijn oorsprong, 
dat ze in hun beteekenis zeer dicht bij de pronomina staan (adiectiva 
pronominalia). Zoo is ook de vorm aliud te verklaren (vg\. istud, illud: 

§ 170). 

Aanm. 3. De Latijnsche grammatici (§ 7, 3^) gebruikten als gen. sing. 
van neuter altijd neutrï in de uitdrukking neutri generis. Ook van 
andere woorden vindt men (met name bij dichters) somtijds een gen. sing. 

masc. op -ï: bijv. ünl Catull. 17, 17. 

B. ADIECTIVA VAN TWEE UITGANGEN. 

§ 111. 1) Twee uitgangen hebben de adiectiva die in 
den nom. sing. van ’t manlijk geslacht uitgaan op -is, bijv. 
foriis sterk, dapper, moedig: zij hebben denzelfden uitgang 
voor 't vrouwelijk, maar voor 't onzijdig -ë (uit-ï: § 16a), bijv.: 

fortis vir foriis oratio forte consilium. 

2) Adiectiva op -er, -is, -e. Eenige adiectiva hebben den 
uitgang -is in den nom. sing. masc. gen. verloren, maar dien 
behouden voor ’t vrouwelijk, zoodat ze in den nom. sing. nu drie 
uitgangen hebben: -er, -is, -e. 

De e in -er behoort niet tot den stam en ontbreekt dus in de overige 
vormen, behalve bij celer snel, dat haar overal behoudt (celeris^ celerïenz.). 

Deze adiectiva zijn: 

deer dcris acre scherp 

aldcer alacris alacre vlug, levendig 

campester campesiris campestre tot de vlakte behoorend, vlak 

celeber celebris celebre druk bezocht, talrijk 

celer celeris celere snel 

equester equesiris equestre ruiter-, ridder- 

paluster palüstris palustre moerassig, van het moeras 

pedester pedestris pedestre te voet 

{salüber) salübris salübre heilzaam 

(silvester) silvesiris silvestre woud- 

{terrester) terrestris terrestre land-, aardsch 

voliicer volucris volucre vliegend, gevleugeld. 

Aanm. 1. Van de tusschen haakjes geplaatste woorden gebruike men ook 
voor 't mascul. liever den vorm op -is, dien de beste schrijvers hebben. 
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Aanm. 2. Tot deze groep behooren eigenlijk ook de volgende namen 
van maanden (vgl. § 52, lO): September, Octöber, November, December (van 
septem, octo, enz. (§ 150), dus letterlijk: de zevende, achtste enz., omdat het 
Romeinsche jaar oorspronkelijk met Maart begon), die echter alleen in 't 
mascul. en femin. {Septembris enz.) voorkomen, bijv.: 

ménsis September de maand September, abl. mense Septembrl 
Külendae Octöbrës de eerste (dag van) October 
Nonas Novembrës den vijfden November 
Idibus Decembribus op den dertienden December. 

Verbuiging. 

§ 112. De adiectiva op -is zijn i-stammen en worden als zoodanig 
verbogen [vgl. §§ 74 {turris) en 81 (maré)]\ de accus. sing. m. en f. 
heeft echter altijd -em: 

M. en F. N. M. en F. N. 
Sing. N. fortis forte Plur. N. fortës fortia 

G. forlis fortis G. fortium fortium 
D. fortï fortï D. fortibus fortibus 
Acc. fortem forte Acc. fortis (-es) förtia 
V. fortis forte V. fortes fortia 
Abl. fortï fortï Abl. fortibus fortibus 

M. F. N. M. en F. N. 
Sing. N. acer acris acre Plur. N. acres acria 

G. acris acris acris G. acrium acrium 
D. acrï acrï acrï D. acribus acribus 
Acc. acrem acrem acre Acc. acris (-ès) acria 
V. acer acris acre V. acres acria 
Abl. acrï acrï acrï Abl. acribus acribus 

Aanm. Celer als substantivum (= Rom. ruiters onder de koningen) 
heeft in den genet. plur. celerum\ als gen. plur. van het adiectivum 
gebruike men liever velocium. 

luvenis jong, dat gewoonlijk substantivum (= jongeling) is, heeft in 
den ablat. sing. iuvene, in den gen. plur. iuvenum. 

Zoo heeft ook volucris f. vogel in den abl. sing. volucre\ in den 
genet. plur. echter zoowel volucrium, als volucrum. 

C ADIECTIVA VAN ÉÉN UITGANG. 

§ 113. Één uitgang hebben alle overige adiectiva. 

Het zijn de volgende: 
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1) die op: 

•ans genet. • antis bijv. 
•ar -aris 
•as -atis 
•ax -acis 
•ceps • cipis 
•ceps •cipitis 
•ëns -entis 
-er •eris 
•es -etis 
•es •idis 
•es •itis 
•ex -icis 
•ïx •leis 
•or -oris 
-os -otis 
-öx •öcis 

2) verder die me 

: eiegdnSf ëlegantis 

par, paris 
nostrds, nostrdtis 
auddx^ audacis 
particepSf participis 
praeceps^ praecipitis 
prüdënSf prüdentis 
pauper^ paaperis 
hebes, hebetis 
dëses, dësidis 
dives, divitis 
simplex, simplicis 
fëlïx, fëlïcis 
memor, memoris 

compos, compotis 
atröx, atröcis 

t substantiva zijn 

keurig, fijn 
gelijk 
uit ons land 
vermetel 
deelachtig 
hals over hoofd, steil 
vooruitziend, verstandig 
onbemiddeld, arm 
stomp 
traag, werkeloos 
rijk 
enkelvoudig 
gelukkig 
gedachtig 
meester van 
vreeselijk, woest; 

mengesteld, als: 

concors^ concordis 
discors^ discordis 
exlëx^ exlëgis 
expers, expertis 
Locuplës^ locuplëtis 
pernox^ pernoctis 
quadrüpës, quadrupédis viervoetig 
versicolor, versicolöris bonit; 

eendrachtig 
tweedrachtig 
aan geene wet gebonden 
geen deel hebbend, ontberend 
gegoed, rijk 
den geheelen nacht door 

3) eenige andere: 

caelebs, caelibis ongehuwd 
cicar^ cicuris tam 
pübës, püberis manbaar, volwassen 
impübêSf impüberis en impübis niet 

manbaar, niet volwassen 

{senex, senis 
trux, trucis 
vetuSj veteris 
(vigil^ vigilis 

oud, bejaard) 
wild, ruw 
oud 
waakzaam). 

Aanm. Senex is in proza gewoonlijk subst. (= grijsaard). Voor de 

verbuiging zie § 128. 
Hetzelfde geldt van vigil (= wachter: ^h\.üx\g,vigile,gQ,r[.xi\\xr.vigilum). 

Als adiect. gebruikt men in den regel vigilans. 

Verbuiging. 

§ 114. Ook deze adiectiva worden voor het grootste 
deel als i-stammen verbogen; zff hebben een nomin. sing. zon¬ 
der i en in den acc. sing. masc. en fem. altijd -em, maar de abl. 
sing. gaat meestal uit op -ï, de gen. plur. op -i-um, de nom. en 

acc. plur. neutr. op -i-a. 
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M. en F. N. M. en F. N. 
Sing. N. audax audax Plur. N. audacës audacia 

G. audacis audacis G. audacium audacium 
D. audacï audacï D. audacibus audacibus 
Acc. audacem audax Acc. audaces(-ïs) audacia 
V. audax audax V. audaces audacia 
Abl. audacï audacï ' Abl. audacibus audacibus 

Van huis uit zijn déze adiectiva meerendeels consonantstammen. In 
hunne verbuiging richten zij zich echter bijna alle geheel of gedeeltelijk naar de 
i-stammen, onverschillig of zij oorspr. consonant- of i-stammen zijn. 

Afwijkingen. 

§ 115. Den overgang van i-stammen tot consonantstam¬ 
men toonen vele dezer adiectiva ook nog in andere naamvallen 
dan in den nom. en acc. sing., namelijk: 

a) in den abl sing., waar sommige -e hebben (in plaats van-ï); 

b) \n dtn nom. tn acc. plur. neutr., waar één adiect. -a hééft 
(niet -i-a); 

c) in den gen. plur., die somtijds op -um eindigt (niet op -i-um). 

§ 116. a) In den abl. sing. hebben -e de volgende adiectiva: 

compos meester van: abl. sing. compote 
dïves rijk: „ „ dïvite 
pauper onbemiddeld, arm: „ ,, paupere 
vetus oud: ,, ,, vetere (vgl. § 105, Aanm.). 

Aanm. 1. Vele adiectiva gaan over in substantiva en nemen dan -e in 
den abl. sing.: ales vogel, dlite\ vigil wachter, viglle (vgl. § 113, Aanm.), 
par makker, echtgenoot, pare] Clêmëns, Clemente; Fëllx, Fëllce. 

Aanm. 2. Andere nemen, wanneer ze bij zaaknamen staan, -ï, bij 
persoonsnamen -e aan, zoo vooral de adiectiva op -ns, en -x: in domo 
locuplêtJ, homine locuplëte, elegantï sermöne, ab homine ëloquente, potentï 
manu, cum rege potente, in fiirdce servo, ab hoe truce tribüno plèbis. 

Aanm. 3. Om dezelfde reden nemen de volgende adiectiva in den regel 
alleen -e aan, daar zij uit hunnen aard alleen bij persoonsnamen 
voorkomen: caelebs ongehuwd, dëses traag, particeps deelachtig, prlnceps 
eerste, pübës manbaar, redux teruggekeerd, söspes behouden, superstes 
overlevend. 

Aanm. 4. Participia op -ns nemen -e, wanneer zij als substantiva 
voorkomen, of meer de kracht der verba hebben (zooals in den ablat. abs. 
(§ 602 vlgg.)): a sapiente, a sollicito amante, nullo rogante, excellente turn 
Crasso, in via ferente ad castra, maar: ardentl studio, excellenti ingenio, 
in re praesentl, fulgentl auro. 
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§ 117. b) In den nomin., acc. en voc. plar. neutr. heeft -a: 

vetus oud: vetera. 
Van een groot aantal adiectiva komen deze naamvallen niet voor. 

§ 118. c) In den gen. plur, gaan uit op -um de adiectiva 
van één uitgang die in den genet. sing. de voorlaatste 
lettergreep kort hebben (zie § 32), bijv.: 

compos meester van, gen.sing.: compötis^ gen. plur.: compotum; 

particeps deelachtig, i; n : partidpis, U n : participum ; 

mentor gedachtig. V „ : memöriSf u u : memorutn ; 

pauper on bemiddeld, arm u : paupéris^ n „ : pauperum ; 

vetus oud. » „ : veteris, w V : veteram; 

söspes behouden. n n : söspïtis, n „ : söspitum; 

dïves rijk. n u : dlvïtis, n u : dlvitum; enz.. 

Uitgezonderd zijn: 

par gelijk, opgewassen ; gen.sing.: paris^ gen. plur.: parium; 

tegen, 
impdr ongelijk, niet op- n „ : impéris, U : impanum; 

gewassen tegen. 
dispar ongelijk,verschil- n „ : disparis, u w : dispart um / 

lend. 
simplex enkelvoudig. n : simplicis, » V : simpliciam ; 

duplex {triplex, enz.: zie » „ : duplïcis, u u : duplicium ; 

§ 163fl) tweevoudig. 
multiplex veelvoudig. u H : multipiïcis, „ „ : multiplictam. 

Aanm. 1. Van supplex smeekend, komt de gen. plur. alleen voor als 

subst. (smeekeling); hij is dan supplicum. 

Ook het substantivum gewordene parentes ouders, heeft gewoonlijk 

-um: parentum. 

Aanm. 2. Dives, gen. divitis^ heeft dusabl. dJvite, gen. plur. divitum; 
doch naast deze vormen bestaan de gecontraheerde (§ 19, A, a)\ gen. dltis^ 
dat. dJti, acc. dltem. abl. ditï (niet dlte), neutr. pl. dltia (niet dmtia\ gen. 
dJtium, enz. (naar analogie daarvan ook een nom. sing. dJs)^ die echter in 
proza liever niet gebruikt werden. Voor ditia neme men locuplêtia. 

D. COMPARATIO. 

§ 119. De trappen van vergelijking {gradOs comparatlönis) 

heeten in het Latijn: 
{gradus) compardtïvus (vergelijkende trap) en 
(gradus) superldtïvus (overtreffende trap); 

het adiectivum zonder vergelijking staat in den {gradus) positïvus 

(stellende trap). 
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Ter versterking van den superlativus kunnen longê en quam 
zoo . . . mogelijk, gebruikt worden, bijv.: longë sapientissimiis verreweg 
de wijste; quam maximus zoo groot mogelijk. Vgl. § 472. 

§ 120. Den comparativus en den superlativus vormt men 
van den positivus zóó, dat men in plaats van den uitgang van 
den genet. sing. masc. -ï of -is, de volgende uitgangen neemt: 

voor den comparativus: -ior {m. en /.), -ius (/z.); 
voor den superlativus: -issimus (//z.), -a (ƒ.), -um (/z.): 

posit gen. sing. m. compar. superl. 
longus lang longï longior langer longissimus langst of 

[zeer lang (§ 472) 
fortis fortis fortior fortissimus 
auddx audacis audacior auddcissimus 
locuplès locuplëtis locuplëtior locuplëtissimus 
sapiëns sapientis sapientior sapientissimus. 

Aanm. 1. De oudere vorm voor den uitgang van den comparativus 
was -iös, gen. -iösis (vgl. § 126, A. 2). 

De superlativus had oorspronkelijk tot uitgang -mus (bijv. summus 
voor *sup’mos), waarvóór nog andere suffixen konden komen: -ï-mus 
(uit -o-mos, bijv. min-imus); -si-mus (uit -so-mos, bijv. maximus [uit 
*mag-simos\, facillimus)\ -tu-mus of -ti-mus (uit -to-mos, bijv. optumus 
[oudere vorm van optimus], intimus, uliimus enz.); eindelijk de gewone 
uitgang -is-si-mus, waarvan de oorsprong overigens onzeker is. 

Aanm. 2. Dives heeft naast divitior, dlvitissimus, de gecontraheerde 
(§ 19, A, fl) vormen dltior en dJtissimus] men gebruike liever de eerste. 

Afwijkingen. 

§ 121. a) De adiectiva op -er vormen den superlativus, door 
•rimus achter den nominativus sing. masc. te voegen: 

p o s i t. 

pulcher 
miser 
acer 

comp. 

pulchrior 
miserior 
acrior 

superl. 

pulcherrimus 
miserrimus 
acerrimus. 

Zoo gaat ook vetus (veteras) oud, dat in den regel zijn comparat. 
ontleent aan vetustus (vetustior): veterrimus. 

Aanm. 1. Veierior en ook vetustissimus zijn minder gebruikelijk. 

Aanm. 2. De ^uitgang -errimus is ontstaan uit -er-simos, gelijk -illi- 
mus (§ 122) uit -il-simos (§ 25, 8). 

Maturus rijp, heeft zoowel maturrimus, als matürissimus. 

§ 122. b) De volgende zes adiectiva op -ilis vormen den super¬ 
lativus, door -ilis in -illimus te veranderen: 
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posit. compar. superl. 

facilis gemakkelijk facilior facillimus 
difficilis moeilijk difficilior difficillimus 

similis gelijk similior simillimus 
dissimilis ongelijk dissimilior dissimillimus 

gracilis slank gracilior gracillimus 
humilis laag humilior hnmillimus. 

§ 123. c) De samengestelde adiectiva op -dicus, -ficus, -volus 
(vgl. dlco ik zeg, fac/o ik doe, vo/o ik wil) vormen den compara- 
tivus en den superlativus niet van deze positivi, maar als van 
positivi op -dlcëns^ -ficèns^ -volêns: 

posit. 

maledicas kwaadsprekend 
beneficus weldadig 
malevölus kwaadwillig 

com par. 

maledïcentior 
beneficentior 
malevolentior 

superl. 

maledïcentissimus 
benefice ntissimus 
malevolentissimus. 

De vormen op -volentior en -dJcentior behooren bij oudere, later in onbruik 
geraakte positivi op -volens en -dJcëns. Naar analogie daarvan kregen ook de 
adiectiva op ficuSy die in het oudere Latijn regelmatig -ficior hebben, in den 
klass. tijd een comparativus op ficentior (met dissimilatie uit *ficientior). 

§ 124. d) Dikwijls worden de comparativus en superlativus 
omschreven, de eerste door magis meer, de tweede door maxime 
't meest; zoo moeten ze gevormd worden, wanneer de gewone vormen 
ontbreken (zie § 136), of ook wanneer op meer of meest de nadruk valt. 

§ 125 [126]. é) Van verschillende of gewijzigde stammen 
worden de volgende comparativi en superlativi gevormd (vgl. in 
het Nederl.; goed, beter, best): 

posit. 

bonus 
frügi (§ 138, 2) 
mag-nus 
malus 
multiis 
nêquam (§ 138, 2) 
parvus 
(senex (§ 128, 1) 

goed 
degelijk 
groot 
slecht 
veel 
nietswaardig 
klein 
oud) 

compar. 

melior 
frügalior 
maior (uit *mag~ior) 
peior 
(pliis, pluris) 
nèquior 
minor 
senior 

superl. 

optimus 
frügalissimus 
maximus 
pessimus 
plürimus (§ 27) 
nëquissimus 
minimus 
ontbreekt. 

Aanm. 1. Voor zoover het hier verschillende stammen betreft, is de 
oorzaak van dit verschijnsel daarin gelegen, dat sommige wortels door 
hunne beteekenis ongeschikt waren, om alle vormen te leveren. Zoo had 
bijv. de wortel mei-, mi- verminderen, op zich zelf reeds de beteekenis 
van een comparativus, en kon daardoor van dezen wortel wel een super¬ 

lativus, maar geen positivus gevormd worden. 

Aanm. 2. Plus is in den sing. een onzijdig subst. (plus argentï 
meer zilver; vgl. § 408), dat alleen in nom., gen. (§416) en acc. voorkomt. 

WOLTJER, Lat. Gramm. 6e druk. 6 
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Aanm. 3. Voor den compar. van iuvenis jong, gebruikt men minor 
natü, minor annis jonger, voor den superl. minimus natü (zoo ook bij 
senex: maximus natü). lünior (§ 36) is gewoonlijk subst. in het meerv.: 
iüniöres (van senatoren en soldaten) de jongeren, jongere manschappen 
(van 17 tot 45 jaar). 

§ 126 [125]. Verbuiging. 

10 De comparathvi worden verbogen als r-stammen en hebben 
dus in den ablat. sing. -e, in den nom. plur. neutr. -a, in den gen. 
plur. ‘Um. 

Masc. en fem. 

Sing. N. longior Plur. N. longiörês 
G. longiöris G. longiör um 
D. longiörï D. longiöribus 
Acc. longiörem Acc. longiörês 
V. longior ' V. longiörês 
Abl. longiöre Abl. longiöri bus 

Neutrum 

Sing. N. longius Plur. N. longiöra 
G. Ion giöris G. longiör um 
D. longiörï D. longiöribus 

Acc. longius j Acc. longiöra 
V. longius V. longiöra 
Abl. longiöre Abl. longiöribus 

Aanm. 1. Plures meer, en complures verscheidene, hebben in den nom. 
neutr. plüra en complüra, maar in den gen. plürium en complürium. 

Aanm. 2. Gelijk uit § 120, A. 1 blijkt, zijn de comparativi oorspron¬ 
kelijk s-stammen: vandaar het neutr. longius (uit *longios \ g 16 a), en door de 
grammatici vermelde oude vormen als meliösem (vgl. Gr. ^dico uit ^dio[o]a)] 
tusschen twee klinkers’ ging s echter over in r (§ 27); van de andere 
casus uit is r dan in den uitgang van den nom. doorgedrongen (§27, A. 2). 

20. De superlativi worden verbogen als adiectiva van drie 
uitgangen op -us, -a, -um (§ 108). 

AANHANGSEL I: SUBSTANTIVA EN ADIECTIVA ANOMALA. 

§ 127. Onder de substantiva en adiectiva zijn er, die ten opzichte van 
hunne verbuiging in meerdere of mindere mate van den gewonen regel afwij¬ 
ken en daarom «onregelmatige" (anömala [Gr. dvcópaXog oneffen]) heeten. 

De «onregelmatigheden" hebben hunnen oorsprong te danken aan verschil¬ 

lende omstandigheden: de werking der analogie, -het samenvallen van bepaalde 
buigingsvormen, dat de vermenging van verschillende declinaties ten gevolge 
had, het verloren gaan van vormen doordien ze in onbruik geraakten en door 



§ 128. ANOMALA. 83 

andere werden verdrongen, het streven naar duidelijkheid en welluidendheid in 

de taal, de beteekenis der woorden enz.. 

De anomala kunnen tot verschillende groepen worden gebracht: 

A. In de eerste plaats de abundantia, woorden die op verschil¬ 

lende wijze verbogen vormen hebben met ééne beteekenis. Zij ver¬ 

vallen weder in: 

1® abundantia in engeren zin, d. z. woorden, die reeds in den nomin. 

verschillende vormen hebben, bijv.: vesper en vespera avond; 

20 heteroclita, d. z. woorden, die éénen nomin. hebben, maar op meer dan 

ééne wijze verbogen worden, bijv.: pecas vee, genet, pecudis en pecoris] 

30 metap/asta (vervormde woorden), d. z. woorden, die van een zekeren vorm 

andere ongelijksoortige vormen afleiden, bijv.: rête net: van den genet, rëtis 

heeft zich een accus. rëtem naast rëte gevormd. 

B. In de tweede plaats de dèfectïva, d. z. woorden^ die som¬ 

mige vormen missen. 

C. In de derde plaats de indèclïnabilia (onverbuigbare woorden), 

d. z. woorden die voor alle naamvallen één vorm hebben. 

A. Abundantia. 

§ 128. 1) Substantiva: 

Aniö de Anio (een zijstroom van den Tiber): gen. gew. Anienis enz., van 

een verouderden nominativus *Aniën, die ook bij latere schrijvers voorkomt; 

minder goed Aniönis enz.; 

batineum (in den keizertijd meer balneiint: § 15 B) bad, badhuis: plur. 

balneae^ balineae, beter dan balnea \ 

[Aös rund (vgl. § 57, A.), stam bov-: genet, bovis enz ; plur. bovës, 
boum (bovum)^), bübus (böbus)]] 

carbasus f. fijn linnen: plur. carbasa, carbasörum) 

cingutum gordel: cingulus aardgordel; 
clipeus schild, rondas, plur. clipeJ: daarnaast een nom. clipeum, plur. clipea ; 
colus f. spinrokken : genet, colüs, abl. cola, nom. plur. colüS', de overige 

naamvallen naar de o-stammen; eene soortgelijke vermenging van een o- en 

een u-stam vertoont de verbuiging van domus (zie blz. 84). 

déüs god, gen. dei^ dat. dèö^ enz.: voc. dïve (§ 100, A. 3); plur. 

nom.-voc. di (later ook dei), gen. déüm (§ 101, A. 4) en dèörum, 

dat.-abl. dïs (later ook déïs), acc. déös, 

Aanm. 1. In onze handschriften vindt men voor dJ en dïs zeer dikwijls 
de door de oude grammatici voorgeschreven spellingen diï en diïs, 
die echter éénlettergrepig (als dl en dïs) moeten worden uitgesproken. 

De grondvorm van deus is *deivos {dJvus). Daar -v- vóór Ö en tusschen 

gelijke vocalen oorspr. uitviel (vgl.§ 18), moest de verbuiging eigenlijk zijn: 

deus (\x\i*dei(v)os, *dëos\ §34), dJvl {p\\.*deivi), divö, deum (\x\{*dei(v)om), 

dlvë. dlvö) plur. dl (ouder dS, samengetr. uit *dei(v)ei), deum, dis (ouder 

deis, samengetr. uit *dei(v)eis), divös. Doordat echter eenerzijds bij den 

nom. deus zich een genet, del, dat. dëö enz. ontwikkelde, aan den anderen 

J) Een tusschen haakjes geplaatste vorm is minder in gebruik of komt bij minder 

goede en latere schrijvers voor. 
6‘ 
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kant bij den genet, dlvï opnieuw een nom. sing. divus (plur. dlvJ enz.) 
opkwam, werden langzamerhand deus en dJvus als twee afzonderlijke 
woorden beschouwd en verbogen; de vocat. is echter alleen dJve (eerst 
in den Christ. tijd Deus en een enkele maal Dee] vgl. § 100, A. 3); ook 
de bij den nom. deus behoorende tweelettergr. nom. plur. déï en dat. 
plur. dëls komen eerst in den tijd van Augustus in gebruik. 

Opgemerkt zij nog, dat deus en dïvus tot aan de Christelijke schrijvers 
beide alleen als substantivum gebruikt worden (divus is dan het meer 
plechtige woord): het adiectivum bij beide is divinus. 

domus f. huis: 

Sing. N. d 0 m u s Plur. N. domüs 
G. domüs 1 G. domörum(domuum) 
D. dom uï D. domibus 
Acc. dom urn Acc. domos 
V. d 0 m u s V. domüs 
Abl. domo (d 0 m ï te huis) j 1 Abl. domibus 

Aanm. 2. In het oudere Latijn vindt men nog een gen. sing. doml, een 
dat. sing. domo; ook een abl. sing. domü en een acc. plur. domus komen voor. 

Domi te huis, is een oorspronkelijke locativus (§ 98, A. 3); ook domui 
staat in dezen zin in onze handschriften; men gebruike echter alleen dorni\ 

fetnur n. dij: genet.v)orspr. feminis, later ook femöris enz. ; 
frénum teugel (zelden in ’t enkelv.): plur./yr/zZ(bij dichters ook dikwijls/r^/za); 
iecur (in den keizertijd ook iocur) n. lever, genet, iecöris enz.: behalve deze 

regelmatige vormen vindt men nog den genet, iecinoris (iocineris, iocinoris) enz.; 
focus scherts: plur. ioca (doch ook, hoewel minder goed, ioci enz.); 

iter n. reis, weg: genet, itineris enz., van een stam itiner-] 
iügerum een morgen (juk) land (t/4 H.A.), iügerï^ iügerö enz.: in 

den plur. altijd iügera^ iügerum^ iügeribus; 
luppiter (beter dan lüpiier: § 28), oorspronkelijk een vocat., samen¬ 

gesteld uit den stam lov- [ouder Diov-: § 23, vgl. diê-s dag], waarbij 
eerst later een nomin. *Iovis gevormd werd, en *-piter (uit pater), dus: 
(o) hemel-vader: in de andere vormen ontbreekt de toevoeging pater, 
dus: gen. lovis, dat. lovï, acc. lovem, abl. love; 

focus plaats: plur. gewoonlijk loca (vooral collectief: streken; loei 
daarentegen van afzonderlijke plaatsen in boeken, punten van onderzoek 
[locï commdnës gemeenplaatsen] en gew. ook van ambten); 

mendum gebrek, fout: ook, doch minder goed, menda f., mendae, enz.; 
münus n. ambt, ambtsplicht, genet, müneris enz.: plur. münera, doch ook 

dikwijls münia (ouder: moenia [§ 10, 12J); 

\nfx f. sneeuw: gen. nivis enz., abl. nive, plur. nivës, nivium enz. 
(de stam is nigv(i)-: vgl. §§ 25, 1 en 24, 1);] 

pecus: f. genet, pecudis enz. een afzonderlijk stuk vee; dier, in ’t 
bijz. schaap; maar pecus, n., gen. pecoris het vee als soort, de kudde 
van kleinvee, in 't bijzonder schapen en geiten; 

requfès f. rust: gen. requiëtis enz., doch dikwijls accus. requiem, abl. requië. 
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rète n. net: bij den gen. rêtis heeft zich een acc. rètem (f.) naast 
rëte gevormd; bij rëtcm hoort de abl., die rëte is; plur. regelm.: rètia] 

senex grijsaard (§ 113), nom. en voc. (vgl. senec-tüs): de andere 
naamvallen komen van eenen stam sen- (vgl sen-lor: § 125): gen. senls, 
dat senï, acc. senem, abl. sene, plur. senës, senum, senibus] 

supe/Iéx f. huisraad: gen. siipellêctilis (ook een nom. supellêctilis komt voor, 
doch niet in klassiek Latijn); de ablat. is supelLëctile en supellëctilJ] 

vas n. vaas, kan: gen. vasis, abl. vase, plur. vasa, vasörum vazen, vaatwerk, 

bagage, van een ouden nom. ^vasum\ 
vesper m. avond, gen. vesperi \ van eenen nomin. *vespera vindt men naast 

den acc. vesperum eenen acc. vesperani (dus: ad, ante, in, sub vesperum, doch 
ook: ad, ante, in, sub vesperam), bij Livius en lateren ook een abl. vespera; 

verder bestaat nog een locat. vesperi (met een adiectivum verbonden vespere: 

primo vespere) ] 

vïs f. geweld, kracht, eig. een oude ï-stam: de gen. en dat. worden 
vermeden; acc. vim (uit *vï m: vgl. rèm uit *rë-m), abl. v/; de plur. 
virès, vïrium, vïribus krachten, komt van een stam vïs(i)-) vgl. § 27. 

2) Adiectiva. 

a) Eenige adiectiva hebben verschillende uitgangen (de meest gebruikelijke 

vormen staan het eerst): 

dlarius, -a, -urn en alaris, -e vleugel- 

auxiliariSy -e en auxilidrius, -a, -um hulp- 

biiugus, -fl, -um en biiugis, -e tweespannig 

exanimus, -a, ~um en exanimis, -e ademloos, 
zielloos 

hilarisy -e en hilarus, -a, -um (abl. gew. hilarö) vroolijk 

imbëcillus, ~a, -um en (imbëcillis, -e) zwak [leelijk 

indecórus, -a, -um en (indecöris, -e bij dichters) onbetamelijk, 

inermis, -e en inermus, -a, -um ongewapend 

prosperus, -a, -um en (prosper,) prosperrimus, diëiV. prosperrimë voorspoedig 

quadriiugus, -a, -um en quddriiugis, -e vierspan nig 

sêmianimis, -e en sëmianimus, -a, -um halfdood 

sêmisomnus, -a, -um en sëmisomnis, -e half in slaap 

sublimis, -e en (sublimus, -a, -um) verheven 

iinanimus, -a, -um en (ünanimis, -e) [maar altijd: 
inanimus en magnanimus] 

eensgezind 

violenius, -a, -um en violëns (bij dichters) gewelddadig. 

Aanm. 3. Sommige dezer woorden worden even goed in den eenen als 
in den anderen vorm gebruikt, als: exanimus en exanimis (dit laatste ook 
overdr.: buiten zich zelf); in het klass. Latijn zegt men echter: exanimatus] 
ook andere komen in ’t geheel niet bij Cicero of Caesar voor, als sublimis. 

b) Abundantia gradibus: 

(extetius)) exterior extrémus (en ouderwetsch extimus) de uiterste, laatste 
(Jnferus) inferior ïnfimus en ïmus de onderste 
(posterus) posterior postrémus de laatste, en postumus de laatste (zoon, 

na des vaders testament of dood geboren) 
(superus) superior (suprëmus) de uiterste, en summus de hoogste. 
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Aanm. 4. De positivus exter (zelden externs) komt in den nom. sing. masc. 
in goed Latijn niet voor, wel in den plur.: exterae natiönes, exterae civitates. 
Ook inferus wordt in den nom. sing. zelden gevonden: mare Jnferum\ 
zeer dikwijls echter ïnferï substant.: de dooden, de onderwereld (§ 130). 
't Zelfde geldt van den nom. sing. poste rus, die in 't masc. in ’t geheel 
niet voorkomt, en van superas (alleen in mare superum\ § 94, Aanm.). 

De superl. suprèmus komt in klassiek proza bijna niet voor, behalve 
in suprèmus dies laatste dag, sterfdag. 

B. Defectiva. 

§ 129. 1) Substantiva. 

a) Defectiva numero. 
lO. Sommige woorden komen uit den aard hunner beteekenis of tengevolge 

van het spraakgebruik, alleen in 't enkelvoud voor; zij heeten daarom 

singularia tantum. 
De eerste soort (die, welke tengevolge hunner beteekenis geen meervoud toe¬ 

laten) is dezelfde als in onze taal: eigennamen, abstracta, collectiva, stofnamen. 
Wanneer ze in ’t meervoud voorkomen, is het met eene wijziging in de betee¬ 
kenis, gelijksoortig met die in 't Hollandsch. 

Tot de tweede behooren o. a.: iüs iürandum, gen. iüris iürandi eed, 

supellèx huisraad, enz.. 

Aanm. 1. Zoo wordt ook scientia kennis, wetenschap (van een 
bepaald persoon: wat iemand weet, zijne kundigheden) niet in den pluralis 
gebruikt. Voor eene bepaalde wetenschap gebruikt men: doctrina (bijv. 
doctrlna iüris rechtswetenschap), discipllna, ars, die ook een pluralis 
hebben: doctrlnae, disciplinae, optimae artes de wetenschappen (daar¬ 
voor in zeer algemeenen zin ook Utterae (zie § 131)). 

Aanm. 2. Eigennamen komen in ’t meervoud voor, vooral geslachts- en 
familienamen, bijv.: Cn. et P. Cornelii Scipiönës, Tiberius et Gaius 
Gracchi (zie § 367), Cicerones, Caesares. Zoo ook: Lycurgi, Solönês 
mannen als Lycurgus en Solon, wetgevers; Hyperldae et Lysiae redenaars 

als Hyperides en Lysias. 

Aanm. 3. Sommige woorden, die bij ons een meerv^oud hebben, hebben 
het in 't Latijn zelden of nooit; zoo is het meerv^oud van grauwe erwt, 
ongebruikelijk; ook van faba boon, werd het enkelvoud gebruikt voor ons: 
boonen, bijv.: fabae modii IIII vier maten boonen; faba vesci zich met 

boonen voeden. Vgl. § 463. 

§ 130. 2®. Andere woorden komen slechts in 't meervoud voor; zij heeten 
daarom pluralia tantum. De voornaamste zijn: 

acta, -örum n. handelingen 
adversaria, -örum n. aanteekenboek 
alt ar ia, -ium n. altaar 
ambagës, -um f. omhaal 
angustiae f. (berg)engte 
argütiae f. spitsvondigheid 
arma, -örum n. wapenen 
artüs m. ledematen 
bigae f. tweespan 

Calendae (ook Kal.) f. eerste dag der 
maand 

cervïcés, -um f. nekspieren, nek 
cibaria, -örum n. levensmiddelen 
claustra, -örum n. sluiting, grendel 
cödiciül m. schrijfboek 
dëliciae f. genot, lust 
divitiae f. rijkdom 
epulae f. maaltijd 
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exsequiae f. lijkstaatsie minae f. dreiging 
exta, 'ömm n. ingewanden moenia, -ium n. muur 
exuviae f. het afgestroopte, buit nönae f. de 9de dag vóór de Idus 
facètiae f. geestigheid, kwinkslagen nügae f. beuzelingen 
fascéSj -ium m. roedenbundel nüptiae f. bruiloft 
fastl m. kalender penatés, -ium m. penaten 
faucèSy -ium f. keel, bergpas, afgrond praecordia, -drum n. middelrif 
fèriae f. rustdagen, vacantie primitiae f. eerstelingen (v. d. oogst) 
Jidês, -ium f. lier, snareninstrument quadrJgae, -arum f. vierspan 
gratês f. dank (aan de góden) [maand reliquiae f. overschot 
Idüs, -uum f. 13de of 15de dag der rënës, -ium (ook -urn) m. nieren 
incünabula, -örum n. windsels, wieg scalae f. ladder, trap 
indütiae f. wapenstilstand septentriönès, -um m. noorden 
ineptiae f. dwaasheden, lafheden superï m. hemelgoden 
ïnferï m. de onderwereld tenebrae f. duisternis 
Jnferiae f. doodenoffer thermae f. warme baden 
inimïcitiae f. vijandschap ütënsilia, -ium n. huisraad, levensmid- 
ïnsidiae f. hinderlaag, lagen delen 
lapicid'inae f. steengroeven valvae f. deurvleugels, dubbele deur 
lïberï m..kinderen verbera, -um n. slagen 
maiörès, -um m. voorvaderen [venen vigiliae f. nachtwacht 
manés, -ium m. geesten der afgestor- viscera, -um n. ingewanden. 

Aanm. 1. Van sommige dezer woorden komt het enkelvoud wel voor, 
maar öf zeldzaam {actum, ambage (abl.), angustia, cervix, fauce (abl.) enz.), 
óf alleen bij niet-klassieke schrijvers (bijv.: altare [ook altar en altarium], 
argutia, ren, scala enz.), óf in eene andere beteekenis (bijv. fidès gen. fidis 
snaar, ook de lier als sterrebeeld), óf bij dichters. 

Aanm. 2. Sommige namen van steden zijn pluralia tantum, meestal 
omdat deze steden uit verschillende deelen zijn samengegroeid, somtijds 
ook om andere redenen: Athënae Athene, Cannae, Mycënae, Plataeae, 
Syrdcüsae, Thëbae, Delphi, Gadës, Cadix, Abdëra, Ecbatana, Hierosolyma 

Jeruzalem, Süsa. 
Zoo ook de meeste namen van feesten: Sdturnalia, -ium (ook -iörum). 

§ 131. 3®. De volgende woorden hebben voor 't enkelvoud en voor 
’t meervoud verschillende beteekenis: 

Sing. 

aedés, aedis f. tempel 
aqua f. water 
auxilium n. hulp 
carcer m. kerker 
castrum n. (beter: castellum) kasteel 
comitium n. plaats van bijeenkomst der 
cópia f. voorraad, menigte 
facultas f. het vermogen om iets te doen 
fïnis m. einde, grens, doeleinde 
fortüna lot, geluk of ongeluk 
gratia f. gunst, dank {gratiam referré) 
hortus m. tuin 

Plur. 

aedés, -ium woonhuis 
aquae gezondheidsbron, -bad 
auxiHa hulptroepen, -middelen 
carcerés slagboom van de renbaan 
castra legerplaats 
comitia volksvergadering 
cöpiae f. troepen 
facultdtes vermogen, geld 
fïnés gebied [mogen 
fortünae klass. gew. bezittingen, ver- 
gratiae dankzegging {grdtids agere) 
hortï park 
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impedimentam n. hindernis 
Uttera f. letter 
(ops), gen. opis f. macht, hulp 
opera f. moeite 
pars f. deel 
rostrum n. snavel, sneb 
tempus n. tijd 

impedïmenta bagage 
Utterae brief, litteratuur, wetenschappen 
opës vermogen, rijkdom, invloed 
operae f. werklieden 
partés rol, partij 

rostra het redenaarsgestoelte op het Forum 
tempora tijdsomstandigheden. 

Aanm. 1. Natuurlijk kan men van aedes tempel, finis grens, hortus 
tuin, Uttera letter, pars deel enz. het meervoud ook in dezelfde betee- 
kenis gebruiken: aedës tempels, fines grenzen, hortl tuinen, Utterae letters, 
partes deelen. Vgl. echter § 160. 

Aanm. 2. Stofnamen krijgen in 't meervoud soms eene gewijzigde 
beteekenis (vgl. § 463), bijv.: 

aes metaal aera stukken erts, metalen tafelen, beelden 
cèra was cèrae stukken was. 

§ 132. b) Defectiva casibus, woorden waarvan één of meer naam¬ 
vallen ontbreken; dikwijls komen zij slechts in bepaalde uitdrukkingen voor; 
het kan echter ook zuiver toeval zijn, dat een naamval ontbreekt. 

Één casus hebben: 

dicis (gen.); dicis causa voor den vorm, in schijn; 
infitias: Jnfitias Jre loochenen (bij Cic. en Caes. daarvoor Jnfitiari)] 
pessum: bijv. pessum Jre te gronde gaan, pessum dare te gronde richten 

(niet na te volgen); 
pondö (abl.) met een gewicht van: aurï quinque pondö. 

Zoo komen ook vele van verba afgeleide u-stammen (nomina actionis: §341) 
slechts in den abl. voor, als: ndtü door geboorte imaior natü = ouder); 
rogdtü bijv. rogatU meö op mijn verzoek; iussü bijv. iussü cönsulis op bevel 
van den consul. 

§ 133. 20. Twee casüs hebben bijv.: 

fas n. goddelijk recht, nefas n. onrecht: slechts nom. en acc. sing.; 
instar n. evenbeeld, gestalte (eig. een versteende infin. instare = het in- (even¬ 

wicht-) staan van de weegschaal): met gen. = zoo goed, zoo veel als, evenzoo 
slechts nom. en acc. sing., bijv.: immortalitdtis instar zoo goed als de onster¬ 
felijkheid, urbis instar habëre \ 

secus n. geslacht, kunne, evenzoo (gew. acc.): bijv. virJle secus (Cic. heeft 
daarvoor sexus, -üs m.); 

sponte f. door de aandrift, den wil: gewoonlijk slechts in dezen abl., klass. 
altijd met een pron. poss., bijv.: tua sponte naar uw eigen wil, vrijwillig; 
(een gen. spontis is hoogst zeldzaam). 

30. Bij sommige woorden ontbreekt de nomin.; zoo bij: diciönis (gen.) 
enz. f. heerschappij, macht, bijv.; diciönis alicuius facere, in diciöne habëre^ 
enz.; - opis (gen.) enz. f. hulp: §131 (ook de dat. ontbreekt); - vicis (gen.), 
vicem, vice, vicës, vicibus f. beurt, afwisseling: de gen. plur. ontbreekt even als 
de nom. sing.; - sordis (gen.) enz. zelden; gew. plur. sordës, sordium^ 
sordibus f. vuil, morsigheid. 
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2) Adiectiva. 

§ 134. a) Defectiva casibus zijn o. a.: 

macte, oorspronkelijk een vocativus van een oud-Lat. adiect. mactus gevierdf 
verheerlijkt; het heeft echter de beteekenis van een vocativus afgelegd en is 
geworden = geluk met, wees geprezen om (c. abl.), bijv.: macte virtate^ mJlitës 

Römanl, este\ 
necesse (ne en cêdó) onvermijdelijk, noodig; het komt voor in uitdrukkingen 

als: quod (fieri) necesse est of habeo wat noodig is, wat ik voor noodig houd; 

Aanm. 1. Ouder is necessam est en necessus est. 

plèrïque de meeste(n): het heeft plèrïsque, piérösque, maar geen gen., 
in wiens plaats men den gen. van het gewoonlijk zeer velen beteekenende 
plürimï'. plürimörum gebruikt. 

Aanm. 2. Bij Livius en latere schrijvers beteekent plërlque ook zeer 
vele(n). Het enkelvoud (bijv. plëraque [§ 47, 20] iuventüs bij Sallust.) is 
zeer zeldzaam. 

§ 135. b) Defectiva gradibus. 

lO. Sommige adiectiva laten wegens hunne beteekenis geene conipa« 
ratio toe, in ’t Latijn dus evenmin als in andere talen, bijv.: ligneus houten^ 
mdternus van moederszijde, hodiernus hedendaagsch, terrestris aardsch, enz.. 

20. Eenen positivus missen de volgende: 

citerior 
dèterior 

interior 
öcior 

prior 
propior 
uiterior 

meer aan deze zijde (citimus), vergelijk citra 
minder (eig.: verder naar dèterrimus minst, » de 

[beneden) 
meer naar binnen intimus, n intra 
sneller öcissimus snelst, dat op zich zelf staat 

eerder, eerst (van twee) primus, 

[in het Latijn (vgl. Gr. ó>ivg) 
vergelijk prae, pro 

nader proximus, „ prope 
meer aan gene zijde uitimus, » ultra. 

§ 136. 30. De adiectiva op -eus, -ius, -uus vormen in 
den regel den compar. en den superl. door omschrijvingf 
met magis en maxime^ om een wanklank te vermijden; alleen 
bij die op -quus, waarbij de eerste u als w wordt uitge¬ 
sproken (§ 9, 3), vervalt deze grond en worden daarom de 
gradüs regelmatig gevormd; dus: 

pias zijn plicht betrachtend, vroom magis pias 
perpetuus voortdurend magis perpetuus 
idöneus geschikt magis idöneus 

maar: 
antïquus voormalig, oud antïquior 
inïquus ongelijk, onbillijk inlquior 

maxime pias 
maxime perpetuus 
maxime idöneus; 

antiquissimus 
inïquissimus. 

§ 137. 40. Sommige adiectiva hebben geenen eomparat., wel eenen 
superl., bijv.: falsus valseh, bedriegelijk: falsissimus] meritus verdien¬ 
stelijk: meritissimus] novus nieuw: novissimus de nieuwste of laatste (als eom- 
parativus kan men gebruiken recentior (van recens))\ sa eer heilig: sacerrimüs\. 
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andere hebben wel eenen comp., geenen superl., als: iuvenis jong: 
iünior) senex oud: senior\ docilis leerzaam: docilior\ dexter rechter: dexterior\ 
sinister linker: sinisterior, enz.. 

C. Indeclinabilia. 

§ 138. 1) Substantiva: 

a) de namen der letters en ieder woord dat slechts om zijn vprm, niet 
om zijne beteekenis genoemd wordt: 

e plënissimum, hoe a, huius a, of liever: a littera, a litterae enz. (dan echter 
vrouwelijk: c littera, quae enz.); 

dixit prö hae cervïcës cervix hij zeide in plaats van cervieës cervix; 

b) het adverbium mane (missch. eig. een locativus) morgen, in den morgen, 
’s morgens, als subst. neutr. gebruikt: a mane ad vesperum, maltö mane vroeg 
in den morgen, ad ipsiim mane tot in den morgen, clarum mane de heldere morgen. 

2) Adiectiva: 

frügi braaf, degelijk, ingetogen, eigenlijk de dativus van het subst. früx^ 
Jrïigis vrucht, nut, dus: tot vnicht, tot nut: homo frügi, hominis frügi, homi- 
nës frügi, sum bonus et frïigi; 

néquam (van në [nè\, de oude ontkenning (§ 17), en quam, dus: niet hoe 
dan ook) nietswaardig, slecht: hominis nëquam (zie § 126); 

potis (ook pote, dat oorspronkelijk misschien als neutrum werd gevoeld, 
maar ook een door zwakkere uitspraak ontstane bijvorm kan zijn van potis 
(eig. een versteend subst. = heer, vgl. Gr. fem. jtóxvia [Hom,]), en in 
ieder geval zonder onderscheid met dit laatste gebruikt werd) machtig, bekwaam 
tot: potis sum = possum, potis sumus = possumus (voor *pot(e)sumus); qui 
[§ 309] potis (pote) est? hoe is het mogelijk? - Compar. potior verkieslijker, 
beter (neutr. potius als adv.: liever), superl. potissimus de voortreffelijkste, beste 
(potissimum het liefst). 

AANHANGSEL II: GRIEKSCHE WOORDEN IN T LATIJN. 

§ 139. Men vindt in 't Latijn drie soorten van vreemde, meestal aan 't 
Grieksch ontleende, woorden: 

1) zulke, 6\t geheel in 't Latijn zijn overgegaan en zich dan ook als Latijnsche 
woorden gewijzigd hebben (door Umlaut, syncope, enz.: vgl. §§ 13 vlgg., §35,5), 
genaturaliseerde vreemdelingen als 'tware, bijv.: talentum een talent (raAavror),' 
machina een werktuig (Dor. pdxavd), bal(i)nëum badhuis {Pakaveïov), platea 
straat (^^arsia), cupressus een cypres (xvjtaQiaoog), purpura purper (jioQqwga); 

2) zulke, die wel in ’t Latijn zijn overgegaan, maar meer door de beschaaf¬ 
den en geleerden, dan door T volk gebruikt werden, zoodat er Latijnsche 
woorden van gelijke beteekenis naast bestaan, bijv.: philosophia philosophie = 
sapientia wijsbegeerte; 

3) zulke, die nog geheel vreemdelingen gebleven zijn en alleen maar met 
latijnsche letter geschreven worden of hoogstens geringe wijzigingen in den 
uitgang hebben ondergaan, bijv.: Ödë gezang, (gbri) crambë kool, ngdp^ri. 

Deze laatste behouden dikwijls hunne niet-Latijnsche verbuiging. 
Daar met de zaak dikwijls de naam overgenomen wordt, is het niet te ver¬ 

wonderen, dat bijna alle vreemde woorden substantiva zijn. 
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Transscriptie. 

§ 140. Wanneer men Grieksche woorden met Latijnsche letters schrijft, ge¬ 

bruikt men voor: 

ai ae alyoxégcog steenbok: aegocerös; 
et ê vóór vocalen meestal, anders T (vgl. § 35, 5): AageTog Darêus of 

DarJuSf Avysiag Augïas, Neilog Nllus; 
tj ê ècptj^isgig dagboek: ephêmeriSt Tgii^grjg een driedekker: triëns; 

oi oe ^oivïxsg: PhoenJcës; 
V y, maar voor sv eu: xvgawog-. tyrannus, svayyékiov : euangelium; 
ov ü OióiTzovg: Oedipüs; ZajKpovg (genet.): SapohUs; 
€0 ö xcövog kegel: conus; 2aji(pó: Sapphö; 
cg oe xcopcgdia blijspel: cömoedia, doch ook ö, bijv.: cgdsïov concert¬ 

zaal, -gebouw: ödëum; 
yy,yx,yx ng, nc, nch: perzische mijl: parasanga, anker: ancöra, 

X 

<P 

X 
%p 

Ayxiorjg : Anckisës; 
z Cécpvgog westenwind : zephyms; 
th ^sgpai warme baden: thermae; 
c xoprjxrjg komeet, staartster : comëtës; 
ph (pakay^ slagorde: phalanx, (p^ioig tering: phthisis (dus niet f, 

die een anderen klank voorstelt, gelijk aan den onzen); 
ch yngaxxrjg stempel, karakter: charactër; 
ps xvxkcoxp rondoog, cycloop: cyclóps. 

Verbuiging der consonant- en i-stammen. 

§ 141. Grieksche substantiva op -d>v, -cjvxog hebben altijd -ön, -ontis: 
Esvo(p(bv Xenophön, Xenophontis; die op -cdv, -covog en -ovog dikwijls -ö, 
-önis en -önis; Ukdxcov Platö, Platönis; Zi^vcóv Zeno, Zenönis; Ayapépvcov 

Agamemnö, AgamemnoniSj doch ook -ön: Deucaliön, Afiön, Phaedön. 

Aanm. Sommige eigennamen hebben den uitgang veranderd, bijv.: 
Achiües gen. Achillis voor Axt'k(k}svgf -écog (echter gen. AchillëJ Hor. 
carm. 1, 15, 34 van een nomin. Achilleus'. vgl. § 147, 3); Aiax, Aiacis 

voor Aiag, Aiavxog. 

Andere hebben een geheel anderen vorm, bijv.: C///xës (niet C//ysses), 
gen. U/ixis enz., voc. C//ixës en Ulixe (zie § 144) - Grieksch; 
Graecia, gen. Graeciae — Grr.’Ekkdg; Graecus:‘'Ekkt}v. 

§ 142. 1) Singularis, a) De gen, sing. heeft in den regel den latijn- 
schen uitgang -is: Styx, Stygis; phalanx, phalangis; adamas, adamantis 
staal, diamant: magnës, magnëtis magneet; aegis, aegidis schild van Juppiter 
en Minerva; rhlnocerös, rhïnocerötis neushoorn; Oedipüs, Oedipodis (acc. echter 
gew. Oedipum, naar de o-st.); Meetor, Hedoris; paean, paeünis een hymne 
ter eere van Apollo (ook Apollo zelf); poëma, poëmatis gedicht. 

Aanm. 1. De eigennamen op -és hebben in den genet, zoowel -is als 
-ï (bij Cicero), om het even of ze in 't Grieksch consonantstammen of wel 
vocaalstammen zijn: Aristotelës'. gen. Aristotelis en Aristoteli; AnstJdës: 
gen. Aristidis en Aristïdï; Dëmosthenës: gen. Dëmosthenis tn Dëmosthenl; 
Isocratës : gen. Isocratis en Isocrati; Miltiadës: gen. Miltiadis en Miltiadï. 

Aanm. 2. Den griekschen gen. op -os vindt men zelden, en alleen bij 

dichters, bijv.: lampas, lampados fakkel. 
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Aanm. 3. De vrouwennamen op -ö (-w) hebben -üs (-ovg): Didö, Dlciüs; 
Sapphö, Sapphüs: Calypso, Calypsüs; wanneer van deze woorden andere 
naamvallen voorkomen, zijn ze gelijk aan den nomin. (bijv.: accus. en voc. 
Didö; acc. en ablat. Calypso), of worden van een anderen stam gevormd, 
bijv.: Didönem, Didöne; Calypsönem, 

§ 143. b) De dat. sing. van grieksche woorden heeft bij dichters dikwijls 
-ï, niet het latijnsche -ï. 

c) De accus. sing. van vele woorden, vooral eigennamen, is bij dichters 
somtijds op grieksche wijze verbogen met den uitgang -a; in proza vindt men 
dezen uitgang minder: Minos: Minöa; Briseis: Brisèida; Marathon: Mara- 
thöna; aêr, aëris de benedenlucht, heeft, ook in proza, in den regel, aëra; 
— aether, aetheris de bovenlucht, altijd a ethera. 

De grieksche woorden op -ès, genet, -is -ovg) krijgen in den acc. sing. 
somtijds -ën (-riv) in de plaats van -em, naar den gr. acc. der a-stammen, 
bijv.: Söcratën, Themistoclën, gewoonlijk echter emi Aristotelem, Dëmosthenem. 

De grieksche woorden op -ig, acc. nemen bij dichters dikwijls -in in de 
plaats van -im, zelden in proza: Aniphipolis: Amphipolin; Charybdis: Charybdin; 
zoo ook Erinys: ErJnyn; Halys: Halyn. 

§ 144. d) De vocat. der woorden op -as, genet, -antis; -ës, genet, -is, 
en -is, genet, -is, werpt de s van den nomin. af: Calchas: oCalcha; Periclës: 
o Periclë; Iris: o Iri; zoo ook: Cotys: o Coty. De overige hebben den voc. 
gelijk aan den nom., bijv.: Pallas: o Pallas; Xenophön: o Xenophön. 

e) De ablat. wordt naar de latijnsche declinatie gevormd: Platö: Platöne; 
Aristophanës: Aristophane; Thalës: Thalëte; Themistoclës: Themistocle; Xeno¬ 
phön: Xenophonte; de vrouwelijke woorden op -ö behouden -6, dus ablat./azö. 
Calypso (zie § 142, A. 3). 

§ 145. 2) Pluralis, a) Wat den nomin. pluralis betreft, is op te 
merken, dat de neutra die in 't Grieksch -jy hebben, in 't Latijn -ë aannemen„ 
bijv.: melos lied: melë (péXrj); cëtos zeemonster: cëtë (xrjzr)). 

Aanm. 1. In den nom. plur. der masc. en fem. wordt de uitgang -es 
door dichters, wanneer de maat het vereischt, kort genomen, in navolging 
van het Grieksche -sg. 

b) Den uitgang -ön (-wv) in den genet, plur. vindt men zelden, bijv. i 
Ovidï Metamorphoseon librJ XV. 

Aanm. 2. De woorden op -ma, -matis hebben in den genet. plur. en 
ook in den dat. en abl. plur. liever de verbuiging der o-stammen: 
dus van poëma gedicht gen. plur. liever poëmatörum dan poëmdtum; 
abl plur. liever poematis dan poematibus. 

c) De acc. plur. heeft dikwijls den gr. buigingsuitgang-Ss, bijv.: Plëiades: 
Plëiadas; Macedones: Macedonas. 

Verbuiging der a-, o- en eu-stammen. 

§ 146. 1) De grieksche a-stammen (nom. -a, -rj, -ag, -tig) worden, 
wanneer zij in 't Latijn zijn overgenomen, gewoonlijk als de latijnsche 
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a-stammen verbogen; 't zijn ook bij deze woorden vooral de latere dich¬ 
ters, die Grieksche vormen gebruiken. Den Griekschen genet vindt men zelden 

en alleen bij de nominativi op -ë, den dat. bijna nooit. 
De pluralis wordt altijd met de latijnsche uitgangen verbogen. 

Lat. Gr. 

N. Antigona Antigonê 
G. Antigonae Antigonës 
D. Antigonae (Antigonê) 
Acc. Antigonam Antigonën 
V. Antigona Antigonê 
Abl. Antigona Antigonê 

Lat. Gr. 

(Aenëa) Aenêas 
Aenëae 
Aenëae 
Aenêam Aenêan 
Aenëa Aenëa 

Aenëa 

N. Anchïsa Anchïsês 
G. Anchïsae 
D. Anchïsae (Anchlsë) 
Acc. Anchïsam Anchlsén 
V. Anchïsa Anchïsë 
Abl. Anchïsa 

1 
1 Aenëadës een nakomeling van 
j ■ Aenêas: 

Pl.N. enV. Aenëadae 
1 G. Aenëadarum, Aenëadum 

D.en Abl. Aenëadïs [(§ 91, A. 2) 

1 Acc. Aenëadas 
1 

§ 147. 2) De grieksche o-stammen (nom. -ov) hebben in den regel 
den nominativus in ’t Latijn op -us, -um (zelden op -os en -on); die op 
-Qog hebben -er: "AXé^avègog Alexander, s^dpexQog hexameter (maar 

CodruSj Cyprus, Hebrus, Phaedrus). 
Zij worden als de latijnsche o-stammen verbogen. 

Aanm. 1. De nom. plur. heeft somtijds -oe, bijv.: canêphoroe korf- 

draagsters. 
De genet, plur, heeft'zelden den uitgang -ön, bijv.: Vergill Georgicön 

librJ IV. 
De accus. plur. der masc. en fem. heeft een enkele maal -üs (= -ovg). 

Aanm. 2. Woorden op -us (-o?) die in 't Gr. vrouwelijk zijn, behouden 
ook in 't Latijn dit geslacht, bijv.: methodus wijze, methode, periodus 

periode enz.. 

Aanm. 3. Van Androgeös (Avögoyécog) vindt men een gen. Androgeö 
(echter ook AndrogeJ), van Ceös een acc. Ceö. Panthüs (ITdvboog) heeft 
een voc. Panthü. 

3) De grieksche namen op ~svg, Lat. eiis, worden verbogen als o-stam¬ 
men, maar de voc. gaat uit op -eu (vgl. § 144), dus: Atreiis, AtreJ, Atreö, 
Atreum, At reit, Atreö. Bij dichters vindt men ook den griekschen gen. op 
-eös (Ionisch) en acc. op -ea: Orpheus: gen. Orpheos, acc. Orphea. 

§ 148. Niet-grieksche vreemde namen worden gewoonlijk niet verbogen 
(bijv.: lacöb: gen. lacöb; Adam: gen. Adam)) zij kunnen echter ook een latijn- 
schen uitgang aannemen en worden dan natuurlijk verbogen: lacöbus, Adamus, 

losêphus. 
Jësüs heeft in den accusat. lêsum, in alle andere naamvallen lësü Clrjoovg, 

^Irjoov, ’irjoovv). 
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HOOFDSTUK III. 

NUMERALIA. 

§ 149. De telwoorden ({nomina) numeralia) zijn: 

1) cardinalia hoofdtelwoorden, antwoordende op de vraag; hoeveel? 
2) ordinalia rangschikkende telwoorden, antwoordende op de vraag: 

de hoeveelste? 
3) distribatlva verdeelingsgetallen, antwoordende op de vraag: hoeveel 

een ieder, hoeveel télkens? 
4) adverbialia bijwoordelijke telwoorden, antwoordende op de vraag: 

hoeveelmaal? 
5) multiplicatlva vermenigvuldigingsgetallen, antwoordende op de vraag: 

welk veelvoud? 

6) pröportiönalia verhoudingsgetallen, antwoordende op de vraag: 
hoeveelmaal zoo groot? 

§ 150. 1) en 2). Cardinalia en ordinalia zijn: 

1 Cardinalia Ordinalia 

1 ! I ünus, -a, -um prïmus, -a,-um, (prior) 
\de eerste 

2 II ! duo, -ae, -o secundus,-a,-um, (alter) 
\de tweede 

3 III tres, tria tertius, -a,-um dederde^ 
4 IV of IlII quattuor 1 quartus [enz. 
5 V quïnque quïntus 
6 VI sex j sextus 
7 VII 1 septem i septimus 
8 VIll ' octö octavus 
9 IX of Vim 1 novem 1nönus 

10 X ' decem decimus 

11 XI ündecim ündecimus 
12 XII duodecim ! duodecimus 
13 XIll trëdecim i tertius decimus 
14 XIV quattuordecim quartus decimus 
15 XV quïndecim quïntus decimus 
16 j XVI i sédecim sextus decimus 
17 XVII septendecim septimus decimus 
18: XVIII duodëvïginlï duodëvTcêsimus 
19 XIX 1 ündêvïgintï ündêvicësimus 
20 

1 
XX' vïgintï vicësimus 
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21 XXI ünus et vïgintï ünus et vïcësimus 

22 XXII duo et vïginti alter et vïcësimus 

23 XXIII tres et vïgintï tertius et vïcësimus 

24 XXIV quattuor et vïgintï quartus et vïcësimus 

28 XXVIII duodëtrïginta duodëtrïcësimus 

29 XXiX ündêtrïginta ündëtrïcësimus 

30 XXX trïginta trïcësimus 

40 XL of XXXX quadraginta quadragësimus 

50 L quïnquaginta quïnquagësimus 

60 LX sexaginta sexagësimus 

. 70 LXX Septuaginta septuagësimus 

80 LXXX ocióginia octögësimus 

90 XC nönaginta nönagësimus 

99 XCIX of IC ündêcentum ündëcentësimus 

100 C een turn centësimus 

101 Cl centum et unus centësimus et primus * 

1,02 ClI centum et duo centësimus et alter 

200 CC ducentï, -ae, -a ducentësimus 

300 ccc trëcentï, -ae, -a trëcentësimus 

400 cccc quadringentï, -ae, -a quadringentësimus 

500 1 13 of D qulngentl, -ae, -a quïngentësimus 

600 DC sescentl, -ae, -a sescentësimus 

700 DCC septingenti, -ae, -a septingentësimus 

800 DCCC octingentï, -ae, -a octingentësimus 

900 DCCCC nöngentï, -ae, -a nöngentësimus 

1000 i CD of M mille mïllësimus 

2000 CDCD of MM j duo niTlia bis mïllësimus 

5000 DO quïnque mïlia 1 quïnquiës mïllësimus 

10000 i CCDD decem mïlia deciës mïllësimus 

100000 CCCDDD centum mïlia centiês millësimus 

500000 D3DD quïngenta mïlia quïngentiës mïllësimus 

1000000 CCCCDD33 deciës centëna mïlia 
i 

i mïliës mïllësimus ö/dë- 
ciës centiës mïllësimus. 

§151. 3) en 4). Distributiva en adverbialia zijn: 

Distributiva Adverbialia 

1 singuli, -ae, -a ieder een seniel ' eenmaal 

2 ! bïnï, -ae, -a ieder twee bis tweemaal 

3 ternï ieder drie ter driemaal 

4 1 quaternï ieder vier enz. quater viermaal enz. 

5 quïni quïnquiës 

6 sënï ; sexiës 

7 septënï septiës 
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8 octönï octiës 
9 ‘ novênï noviës 

10 dênï deciës 

11 ündënï ündeciës 
12 duodënï duodeciës 
13 ternï dënï ter deciës 
14 quaternï dënï quater deciës 
15 quïnï dënï quïnquiës deciës 
16 sënï dënï sexiës deciës 
17 septënï dënï septiës deciës 
18 duodëvïcënï octiës deciës 
19 ündévïcënï noviës deciës 
20 vïcënï vïciës 

21 singulï et vïcënï semel et vïciës 
22 bïnï et vïcënï bis et vïciës 
23 ternï et vïcënï ter et vïciës 
24 quaternï et vïcënï quater et vïciës 
28 duodëtrïcënï duodëtrlciës 
29 ündëtrïcënl ündëtrïciës 
30 trïcënï trïciës 

40 quadragënï quadragiës 
50 quïnquagënï quïnquagiës 
60 sexagënï sexagiës 
70 septuagënï septuagiës 

nni 
octögënï octógiës 

90 1 nönagënï nönagiës 
99 ündëcentënï I ündècentiës 

100 centënï centiës 

101 centënï singulï centiës semel 
200 ducënï ducentiës 
300 trëcënï trëcentiës 
400 : 

1 
quadringënï quadringentiës 

500 quïngënï quïngentiës 
600 sescënï sescentics 
700 septingënï septingentiës 
800 octingënï octingentiës 
900 nöngënï nöngentiës 

1000 singula mïlia mïliës 
2000 bïna mïlia bis mïliës 
5000 quïna mïlia quïnquiës mïliës 

10000 i dëna mïlia deciës mïliës • 
100000 centena mïlia centiës mïliës 
500000 quïngëna mïlia quïngentiës mïliës 

1000000 deciës centëna mïlia deciës centiës mïliës. 
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Verbuiging en verdere bijzonderheden. 

1) Cardinalia. 

§ 152. Verbogen worden alleen dniis^ duo^ trës^ de honderd¬ 
tallen van ducentï en de duizendtallen van duo mllia af. 

a) Voor de verbuiging van unus vgl. § 110. 

b) Duo wordt aldus verbogen: 

Masc. Femin. Neutr. 

N. duo duae duo 
G. duo rum (duum) duarum (duum) duo rum (duum) 
D. duöbus duabus duöbus 
Acc. duös (duo) duas duo 
Abl. duöbus duabus duöbus 

Aanm. 1. Over den ouderen gen. op -um vgl. § 101, A.4; men vindt 
hem o. a. in duumvifi (deze nominativus geabstraheerd uit den gen. daum- 
virum\ daarnaast duovirJ) een uit twee mannen bestaand college. 

De acc. duös is ontstaan naar analogie van den acc. plur. der nomina: 
de oorspr. vorm was duo, daar in den dualis (vgl. A. 2) nom. en acc. 
gelijk waren (vgl. Grieksch av^géitw). 

Evenals duo wordt verbogen ambo, ambae, ambo beide, dat in 
den acc. masc. ook de beide vormen ambo en ambös heeft, maar niet 
den korteren genet. 

Aanm. 2. Duo (uit duö) en ambo zijn eigenlijk vormen van een dualis 
(§ 53, Aanm.); vgl. Gr. Hom. èvco en Gr. oifjKpco, 

§ 153. c) Tres (stam tri-) heeft de volgende verbuiging: 

Masc. en Fem. Neutr. 

N. trés tria 
G. trium tri um 
D. tribus tribus 
Acc. trés (trïs) tria 
Abl. tribus tribus 

§ 154. d) De honderdtallen worden verbogen als adiectiva 
van drie uitgangen: ducentï, ducentörum, ducentis, ducentös enz.. 

é) Mïlle is in ’t enkelvoud onverbuigbaar; gewoonlijk is het een 
telwoord, bijv.: mille passuurn spatium een afstand van 1000 passen, 
mille navibus (door) duizend schepen; - in den nom. en acc. wordt 
het echter ook wel als substantivum met den genet gebruikt: 

WOLTJER, Lat Gramm. 6e druk. 7 
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hominum mïlle^ equitum mille duizend menschen, duizend ruiters (eigenl.: 
een duizendtal (van) menschen, ruiters). 

In 't meervoud heeft het mïlia, mïHum, tnilibus, mllia, mïlibus; 
het is dan altijd substantivum (= duizendtal) en heeft daarom 
steeds den genet na zich: duo mïlia mïlitum twee duizend soldaten 
(eigenl.: twee duizendtallen (van) soldaten), duöbas mïlibus mïlitum 
aan 2000 soldaten. 

Aanm. Volgen op de duizendtallen nog kleinere getallen, dan plaatst 
men het substantivum öf achteraan in denzelfden naamval als het geheele 
getal, öf onmiddellijk bij mllia in den genet., bijv.: misit quinque milia 
quadringentos quinquaginta milites, of misit militum quinque milia qua- 
dringentos quinquaginta, of misit quinque milia militum quadringentos 
quinquaginta hij zond 5450 soldaten. 

§ 155. 1. Verbinding van eenheden en tientallen (van 20 
af). In plaats van ünus et vlgintl, duo et vïgintï zegt men ook, 
zonder et: vïgintï ünus^ vïgintï duo enz.; ünus^ duo en tres 
worden in deze getallen verbogen: trium et trïginta, vïgintï duöbus; 
ünus et vïgintï hominës of hominës vïgintï ünus 21 menschen; ünïus et 
vïgintï litterürum van (de) 21 letters; annös ünum et vïgintï2\ jaren(acc.). 

2. Wat de verbinding van honderdtallen en kleinere ge¬ 
tallen aangaat, lette men op de volgende voorbeelden: centum et 

quattuor of centum quattuor; ducentï et quïnquaginta hominës of ducentï 
quïnquaginta hominës, maar bij meer dan twee getallen altijd: ducentï 
quïnquaginta quïnque hominës (zonder et), 

3. De millioenen worden aangeduid door het aantal malen dat zij 
honderdduizend bevatten: 10,000,000 == 100 X 100.000 = centiës 
centëna mïlia of centiës centum mïlia. ^ 

Aanm. Centêna mïlia wordt dikwijls weggelaten in sommen van 1 mil- 
^ Hoen sestertiën en daarboven; de gen. plur. sestertium (= sestertiörum i 

§ 101, A. 4) wordt dan als een nieuw subst. (neutr. sing.) behan¬ 
deld, bijv.: in de plaats van deciês centënïs mïlibus sestertium emere domum 
voor een millioen sestertiën een huis koopen, zegt men: deciës sestertns 

emere domum. 

§ 156. De met 8 en 9 samengestelde getallen worden 
in den regel uitgedrukt door aftrekking van het volgende tiental: 
38 duodëquadraginta, 49 ündëquïnquaginta; zelden door octö en 
novem bij de tientallen te voegen. 

§ 157. Wat de getalmerken betreft, merke men op dat D (D) = 
500 met 10 vermenigvuldigd wordt, wanneer er aan de rechterhand 
eene O wordt bijgevoegd, dus 1DD = 5000; voegt men er nog eene D 
bij, dan is het getal weer met 10 vermenigvuldigd, dus IDDD = 50,000. 
Verder wordt CIO (of M, ook of oo-) = 1000 met 10 vermenigvul* 
digd, zoo dikwijls er C aan de linker- en D aan de rechterhand worden 
bijgevoegd, dus: CCCDDD CCCDOD CCCIDDD = 300,000. 
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Aanm. Gemakkelijker kan men de duizendtallen aangeven door eene 
streep erboven te plaatsen: XXXVI = XXXVI mllia, XXIII — XXIII 
mJlia. Op eene soortgelijke manier worden de honderdduizendtallen aan¬ 
geduid, bijv.: jXXViT = 2,600,000; |XXXXVIII! LXXV = 4,875,000. 

2) O r d i n a 1 i a. 

§ 158. De ordindlia worden alle verbogen als adiectiva van 
drie uitgangen; in tertius decimiis enz. worden beide vormen verbo¬ 
gen: tertio decimö aan den ISden, centësimum et primum den lOlsten. 

Aanm. De uitgang -ësimus luidde oorspr. ‘ënsimus (§ 33), dat men nog 

dikwijls vindt. 

§ 159. 1. In het verbinden der eenheden met de tiental¬ 
len kan men verschillende wijzen volgen: men zegt namelijk: ünus ei 

vlcësimus^ alter et trïcësimus enz. of vïcësimus dnus^ tricësimus alter of 
ook ünus vïcësimus^ alter trïcësimus enz.; deze laatste wijze is echter 
minder gebruikelijk. 

2. Bij de honderdtallen worden de kleinere getallen gewoonlijk 
achteraan gevoegd: centësimus vïcësimus tertius. 

3. Bij de tientallen en honderdtallen plus 1 en 2 (dus21,22, 
31, 32 enz.) gebruikt men gewoonlijk ünus en alter in plaats van 
primus en secundus: üna et vïcësima pagina, de 21ste bladzijde; alterö 
et septudgësimö; trëcentësima altera. 

Aanm. 1. De Romeinen gebruikten dikwijls ordinalia, waar wij Car¬ 

dinal ia hebben, bijv.: in 't jaar 1889: anno mülësimö octingentësimö 
ündënönagesimö; twaalf dagen na den strijd: duodecimo dië post pugnam; 
onze koning regeert reeds 33 jaar: rëx noster annum iam tricesimum quar- 
tum rëgnat] om 4 uur: hora quartd\ alle 4 jaar: quinto quöque anno; 
om de 8 (eigenlijk 7) dagen: octavo quöque dië. 

Aanm. 2. Prior en alter worden gebruikt, wanneer er slechts van twee 

sprake is. 

3) D i s t r i b ü 11V a. 

§ 160. De distribütlva worden eveneens verbogen als adiec¬ 
tiva van drie uitgangen (vgl. echter A. 1). 

Zij komen in goed proza evenwel alleen in den pluralis voor, 
daar zij alleen met woorden in den pluralis verbonden worden: servös 
habent quïnös dënös zij hebben ieder 15 slaven; bis bïna tweemaal twee; 
quater centëna sunt quadringenta viermaal honderd is vierhonderd. 

Bij de pluralia tantum (zie § 130) gebruikt men ze in plaats 
van de cardinalia (niet distributief, maar collectief dus): qulnae 
litterae vijf brieven. In dit geval zegt men üni in plaats van singulh 
trinï in plaats van ternl: ünae litterae één brief, trinae litterae drie 
brieven, trina castra drie legerplaatsen. 

7 
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Natuurlijk is daarnaast het distributieve gebruik mogelijk: blna castra 
ieder twee legerplaatsen, terna castra ieder drie legerplaatsen, enz.. 

We hebben dus te onderscheiden: 

üna littera één letter; 
ünae litterae één brief; / 

. singulae litterae telkens (ieder) één brief, of telkens (ieder) één letter; 
daae litterae twee letters; 
bïnae litterae twee brieven, telkens (ieder) twee brieven, telkens twee 
tres litterae drie letters; [letters; 
trinae litterae drie brieven; 
ternae litterai telkens drie brieven, telkens drie letters; 
quattuor litterae vier letters; 
quaternae litterae vier brieven, telkens vier brieven, telkens vier 

[letters; enz.. 

Aanm. 1. De eigenlijke uitgang der distributiva is -nï: octö-ni] -ënï in 
sept’ênï, vJc-ëni, enz. ontstond onder invloed van sëni (uit *sexnoi\ §24,3). 

De verbuiging geschiedt regelmatig; maar de gen. plur. heeft ge¬ 
woon lijk het oudere -um (vgl. § 101, A. 4): annörum sënum septënumque 
dënum, behalve bij singulï: singulörum. 

Aanm. 2. *MJllëni, -ae, -a was in het klassieke Latijn niet in gebruik; 
daarvoor singula mJlia, ook wel alleen mllia, wanneer door de toevoeging 
in singufös, door de verbinding met een ander distributivum of op andere 
wijze, de bedoeling duidelijk is uitgedrukt. 

Aanm. 3. De honderdtallen gaan altijd vóór de tientallen en de eenheden. 

4) Adverbialia. 

§ 161. De adverbialia zijn bijwoorden (adverbia numeralia), 
en worden dus natuurlijk niet verbogen. 

De uitgang -iês luidde oorspronkelijk -iêns (§ 33), dat nog dikwijls 
voorkomt; zoo ook quotiês en quotiëns hoeveel maal (vandaar: het 
quotiënt), totiës en totiêns zooveel maal. 

Aanm. 1. Sem-el komt van een stam sem- één, dien men ook in sin¬ 
gulï, sim-plex, sim-plus en in het Gr. dg (uit *osp‘g) aantreft. — Bis is 
ontstaan uit *dvis (§ 23 A): vgl. Gr. èig uit *èfig. — Ter staat voor *terr, 
ouder *ters (§§ 25, 8 en 23 B, b), dat op een grondvorm ’^'trdjs berust 
(vgl. § 15, A. 6): vgl. Gr. iQig, 

Aanm. 2. De vormen duodëviciës en ündëviciës komen niet voor, wel 
octiës deciës en noviës deciës. 

§ 162. Men kan zeggen: ter et vïciës of viciês ter enz., maar niet 
ter vïciès, dat driemaal 20maal = 60maal zou zijn. 

De honderdtallen gaan voorop. 

Aanm. 1. Tot de adverbialia kan men ook rekenen eenige van 
ordinalia gevormde bijwoorden, die in deze en de twee volgende 
aanmerkingen vermeld zijn. 
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a) Voor de eerste maal, voor de tweede maal, enz. is: primutn^ iterum, 
teriium^ quartum, enz.: sextum consul voor de zesde maal consul, 

Aanm. 2. b) In de eerste plaats, in de tweede plaats enz. is: primo 

(vgl. § 466), secundöj tertio, quartö enz.. 

Aanm. 3. c) Primum ten eerste (vgl. § 466), deinde (niet secundum) 
ten tweede, turn (tertium) vervolgens, ten derde, enz.; postrémó of dënique 

ten laatste. 

Aanm. 4. Alterum tantum (subst.) tweemaal zooveel, alterö tantö maior 
nog eens zoo groot; septiës tantum zevenmaal zooveel; ter tantö peior 
driemaal slechter; quJnquiès tantö amplius vijfmaal grooter of meer. 

5) en 6) Multiplicatïva en próportiónalia. 

§ 163. 1. De multiplicatïva, die het aantal gelijksoortige be- 
standdeelen van een geheel aangeven, gaan uit op -plex, gen. -plicis. 

De volgende komen voor: 
simplex slechts uit één bestanddeel bestaande, enkelvoudig, duplex 

tweevoudig (eig. dubbel gevouwen), triplex drievoudig, quadruplex, 
quincuplex, septemplex, decemplex, centuplex, multiplex. Vgl. § 118. 

2. De pröportiönalia, die aangeven, hoeveelmaal meer eene zaak 
moet worden genomen dan eene andere (als eenheid gedachte), gaan 
uit op -plus, -pla, -plum. Slechts weinige komen voor, in hoofdzaak; 

simplus, -fl, -urn enkelvoudig, duplus tweevoudig, tweemaal zooveel 
of zoo groot, triplus, quadruplus, octuplus. 

Ze worden meestal als substantiva gebruikt in ’t neutrum sing.: 

duplum het dubbele. 

7) Van of met telwoorden gevormde adiectiva 
en substantiva. 

§ 163fl. Verder heeft men nog adiectiva en substantiva, die 
van telwoorden afgeleid zijn (A) of daarmede samenge¬ 

steld (B): 

A. 10. Prïm-dnus, secund-anus, terti-anus, quart-anus enz. geven te 
kennen, tot welke afdeeling, legioen, klasse enz. iemand 
behoort. Ook zegt men: febris tertiana de anderdaagsche, febris 
quartana de derdendaagsche koorts. 

20. Prïm-arius, secund-arius enz. geven eenen rang te kennen: 
fëmina prïmdria eene vrouw van den eersten stand, locus primarius 
de eerste plaats; ook: mïliarium (marmor) of mlliarius (lapis) mijlpaal 
(om de 1000 schreden). 

Van distributiva afgeleid zijn: centêndrius van honderd pond; 
dënarius een munt van 10 as, sëndrius een vers van 6 voeten, sexagë- 
ndrius, een zestiger, man van zestig jaar, centêndrius een honderdjarige. 
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B. Samenstellingen van een telwoord en een substantivum zijn 
o. m. de volgende adiectiva en substantiva, die eene bepaalde tijd¬ 
ruimte uitdrukken: 

10 het getal der jaren geven aan: 

• blmus (uit *bi-himos (§ IQ), van hiems\ eig. van twee winters) 
tweejarig, trimus driejarig, quadrïmus vierjarig; bijv. filia trima 
een dochtertje van drie jaar; 

daarnaast (van annus): biennis tweejarig, triennis driejarig, enz. ; 
en de substantiva biennium, genet. -//, n., een tijdperk van twee 
jaar, triennium, enz.; 

20. het getal der maanden geven aan: 
bimëstris (van mènsis) van twee maanden, trirnëstris van drie 

maanden, sëmëstris halfjarig, enz.; 

30. het getal der dagen geven aan: 
bïduum ^van dics)^ genet. -ï, n., een tijd van twee dagen, 

triduum, quadriduum] enz.. 

8) Breuken. 

§ 164. De breuken werden over het algemeen uitgedrukt op 
dezelfde wijze als bij ons: 3/^ trës qulntae (namelijk partës)] ^l^quïnque 
octavae enz.. 

In het volgende wijkt het Latijn echter af: 

10. is de teller 1, dan wordt hij niet uitgedrukt: 1/3 tertia pars^ 
1/7 septima pars^ 1/2 dïmidia pars] 

20. is de teller één minder dan de noemer^ dan wordt deze laatste 
niet uitgedrukt, bijv.: 2/3 duae partës^ 4/^ quattuorpartës; septem 
partës beteekent dus 7/g. 

Aanm. Somtijds vindt men nog andere vormen, als: tertia septima = 

V3X^/7 = V2i; pars dlmidia et sexta = 1/2 + Ve = Ve = tertia et 
7 4-*? 10 

septima = 1/3 + 1/7 = - ^ 

HOOFDSTUK IV. 

HET PRONOMEN. 

§ 165. 1. De voornaamwoorden (pronomina) zijn: 

1) pronomina personalia persoonlijke voornaamwoorden 
2) pronomen reflexïviim wederkeerig voornaamwoord 
3) pronomina possessiva bezittelijke voornaamwoorden 
4) 1/ dëmönstrdtiva aanwijzende » 
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5) pronomina determinativa bepal(ing-aankondig)ende voornw. 
6) „ relativa betrekkelijke voornaamwoorden 

7) „ interrogdtlva vragende m 
8) „ indêfinita onbepaalde « 

2. De pronomina personalia (en het pronomen reflexivunt) zijn ge¬ 
slachtloos in het Latijn, de overige hebben voor verschillende geslachten 

verschillende vormen. 
Vooral de verbuiging der eerste wijkt van die der nomina in meer 

dan één opzicht af. 

Aanm. De pronomina determinativa worden ook wel onder de demon- 
strativa gerekend. Ze zijn er in geen geval scherp van onderscheiden. 

1) Pronomina personalia. 

§ 166. Ego ik, tü gij (jij), nös wij, vós gij(lieden). 

1. Deze vormen gelden voor alle geslachten. 

2. Een afzonderlijk pronomen voor den derden persoon bestaat in^ 
het Latijn alleen als reflexivum (§ 168). Voor de casus oblïquï 
(§ 54, einde) van het niet-reflexieve pronomen van den derden persoon 
gebruikt men, wanneer het noodig is, het pronomen determina- 

tivum: zie § 171. 

3. De pronomina personalia worden in den nomin. alleen dan 
gebruikt, wanneer zij den nadruk hebben, vooral bij tegenstellingen, 
dus: scribö ik schrijf; maar: égo scrlbö^ tu kgis ik schrijf, gij leest. 
Voor het pron. van den derden persoon bezigt men in dit geval, al 
naar het verband, den nomin. van het determinativum of van de 

demonstrativa (§ 170). 

§ 167. Verbuiging: 

Singularis 

N. ego ik tü gij (jij) 
G. meï mijner tuT uwer 

D. mihï (aan. voor) mij tibi (aan, voor) u 

Acc. mê mij të u 

Abl. më (door: § 374) mij I të (door) u _ 

Pluralis 

N. nös wij vös gij(lieden) 

G. nostrï onzer vestri uwer 

D. n Ö b ï s (aan, voor) ons vöbïs (aan, voor) u 

Acc. nös ons ' vös u 

Abl. n 0 b ï s (door: § 374) ons ! vöbïs (door) u 
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Aanm. 1. Nostn en vestn zijn eigenlijk gen. sing. van de possessiva 
noster en vester (§ 169): van het onze, van het uwe; zoo ook mei, tul, sul 
(§ 168) van meus, tuus, saus. 

Behalve nostfi en vestri hebben de pronomina personalia de genetivi 
nostrum en vestrum [eigenl. oudere gen. plur. (§ 101, A. 4) van noster en 
vester (§ 169, A. 4), dus eigenlijk: van de onzen, van de uwen], die men 
als deelings-genetivi gebruikt (vgl. § 406): van of onder ons, van of 
onder u: desiderium nostrï verlangen naar ons, maar: ab utröque nostrum 
door ieder van ons (beiden). Vgl. § 473. 

Aanm. 2. Voor mihi gebruiken dichters ook den samengetrokken vorm 
ml (vgl. § 19). 

Aanm. 3. De pronomina personalia kunnen versterkt worden: a. door 
verdubbeling: mémë, têté (beide zelden), dikwijls sësë (§ 168, A. 1); 
b. door toevoeging van de partikels -met en -tè (§47): egomet\kze\i, 
meimet van mij zelf, mihimet, mëmet, nösmet, nöbismet; tulmet, tibimet^ 
tëmet, vösmet, vöblsmet; tütè en tütemet. 

Aanm. 4. De oudste vormen van den ace. en abl. sing. zijn *mëd, *tëd, 

Aanm. 5. Het verschil in stam tusschen eg-o en me-ï enz. is hetzelfde 
als bij ons tusschen ik en my-n-er enz. en in het Gr. tusschen èyw en f.iov enz.. 

•Aanm. 6. Vös wordt alleen gebruikt, wanneer er werkelijk van méér 
dan één persoon sprake is: het beleefdheidsrneervoud van het Fransch 
(vous) kent het klassieke Latijn niet. Hetzelfde geldt van het possessivum 
vester. 

2) Pronomen reflexïvum. 

§ 168. Een afzonderlijken vorm voor het pronomen reflexi- 
vum heeft het Latijn, evenals onze taal, alleen in den derden persoon. 
Hij geldt in alle naamvallen zoowel voor het enkelv. als 
voor het meerv., en voor alle geslachten. 

Voor den eersten en tweeden persoon bezigt men de gewone vormen van 
het pron. personale: laudö më \k prijs mij (zelf). 

Verbuiging: 

Si ng. en Plur. 

G. SUl van (tot) zich (zelf) 
D. sibl 1 (aan, voor) zich (zelf) 
Acc. së zich (zelf) 
Abl. së (door) zjch (zelf) 

De nom, ontbreekt natuurlijk. - Het gebruik van den genet, blijkt uit 
de volgende voorbeelden: amor sul liefde tot (letterl.: van) zich zelven; 
similem sul zijns gelijken. Vgl. § 476. 

Aanm. L Een versterkte vorm is sësë zich zelf (§ 167, A. 3). 

Aanm. 2. Een pronomen reciprocum '{elkander) ontbreekt in het 
Latijn. Men kan het o. m. weergeven door inter nös, inter vös, inter së: 
amamus inter nös wij beminnen elkander; inter së aspiciebant zij zagen 
el-kaar aan. Vgl. § 478, A. 2. 
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3) Pronomina possessïva. 

§ 169. 1. De pronomina (eig.: adiectiva) possessiva zijn 
afgeleid van de personalia (en het reflexivum). 

2. Zij worden gewoonlijk alleen dan gebruikt, wanneer dit om de 
duidelijkheid of om den nadruk noodig is: amö patrem ik bemin 

mijnen vader. 

3. De pronomina possessiva zijn: 
voor den 

Jsten pers. sing.: meus (m.) mea (f.) meum (n.) mijn (van mij), mijne 
2den sing.: tuus tua tuum uw (van u), uwe 

1 sing. f zijn, zijne, haar. 
3den i; \ en suus sua suum hare; hun, hunne. 

1 plur,\ [haar, hare (plur.) 
|sten n plur.: noster nostra nostrum ons (van ons), onze 
2den « plur.: vester vestra vestrum uw (van u), uwe. 

4. Saus is uitsluitend reflexief (vgl. § 476). Heeft men het niet- 
wederkeerige zy/z, haar^ hun enz. weer te geven, dan moet men 
omschrijven door den genet, van het pron. deierminativum (§ 171): 

eius van hem, van haar; eörutn, earum van hen, van haar: 
pecunia sua agrum emit hij koopt met zijn (eigen) geld een akker; 

maar: pecunia eius agrum emit hij koopt met het geld van hem (d. i. 
\van een ander) een akker. 

5. Verbuiging: 

De pronomina possessiva worden verbogen als adiectiva van drie 
uitgangen (§ 108). 

Aanm. 1. De vocat. van meus is mt, bijv.: ml fUï mijn zoon! 

Aanm. 2. Sua wordt somtijds versterkt door -met: suamet; deabl. sing. 
meö, mea, tuö, tua, suö, sua door -pte: meöpte, tuöpte, suöpte door mijn 
eigen, door uw eigen enz., bijv.: suapte manü met eigen hand. 

Aanm. 3. Voor vester vindt men ook voster (§ 10, A. 1). 

Aanm. 4. De oude gen. plur. op -um {nostrum, vestrum: vgl. duum 
(§ 152), sestertium (§ 101, A. 4)) wordt in den klassieken tijd alleen als 
gen. van het pron. pers. gebruikt (§ 167, A. 1). Omgekeerd bezigt het 
klassieke Latijn noströrum en veströrum uitsluitend als possessiva. 

Aanm. 5. Over cuiuSy -a, -um, het possessivum bij quis?, en qui, 

vgl. § 175, A. 2. 

4) Pronomina dëmönstratïva. 

§ 170. a) Hic (m.) haec (f.) hoe (n.) deze, dit (hier bij mij) 
iste ista istud die, dat (daar bij u) 
ille illa illud die (gene), dat (bij hem). 
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Verbuiging: 

De genet, en dat. sing. dezer pronomina (evenals die van 
is (§ 171), ïdem, ipse (§ 172), quï (§ 173) en quis (§ 175)) zijn 
voor de drie geslachten gelijk (vgl. § 110). 

Ille en iste worden gelijk verbogen. Afgezien van de vormen ille (isté) en 
illiid {isiud) komt deze verbuiging geheel overeen met die van solus (§ 110)- 

Singularis 

Masc. Femin. Neutr. Masc. Femin. Neutr. 
N. hic haec hoe ille illa illud 
G. h u i u s huius huius i illlus illïus illïus 
D. huic huic huic illï illï illï 
Acc. hunc hanc hoe illum illam illud 
Abl. höc hac hoe illö illa illö 

Pluralis • 

N. hï h ae haec illï illae illa 
G. h ö r u m haru m höru m illöru m illarum illörum 
D. hïs h is hls illïs illïs illïs 
Acc. hos has haec illös illas illa 
Abl. hïs hls hïs illïs illïs illïs 

Aanm. 1. Den stam dezer pronomina vindt men op de gewone wijze: 
ho-, isto-, Ulo- (zie § 56, A. 1). 

Bij hic is aan den stam het aanwijzende achtervoegsel -ce, afgekort -c, 
gehecht, op de manier als het Franschc -ci in ceci, celui-ci en de i demon- 
strativum in het Grieksch: ^hi-ce, hae-ce, *ho-d-ce (met den pronominalen 
uitgang -d, die vóór de c eerst geassimileerd werd en daarna verdween 
(§ 23, B): *hod<e[, *hot-cé\, hocc, hoc\ vóór vocalen bleef men hocc 
spreken; naar analogie daarvan ook hicc). In huius, hi enz. is deze partikel 
afgevallen. 

Vollere vormen als hice, haece, enz. vindt men nog meer dan eens, maar 
somtijds in de minder goede spelling: hicce, haecce, enz.. Ook vormen als 
huiusce, hisce, hösce en een nom. plur. fem. haec komen voor. 

Aanm. 2. De stam van ille was oorspronkelijk ollo-\ vandaar nog in 
oude wetten en ook later bij enkele dichters, vormen als: olie, olli, ollös 
enz., en het adverb. olim eens. 

Aanm. 3. In het oudere Latijn wordt het demonstratieve -ce of -c ook 
achter ille en iste gevoegd: *illic, ^illaec, ^illuc (ook *illoc) = ille, illa^ 
illud; - *istic, *istaec, *istuc i*istoc) = iste, ista, istud; - *illunc, *illanc 
= illum, illam; - *istuncy *istanc = istum, istam; - *illdc, *illdc = 
illö, illd; — *istöc, *istac = istö, ista, enz.. 

Achter deze vormen komt somtijds nog het vraagwoord -në (§ 320); 
*illancine? *istöscine? Zoo ook: "^hicine? 

Aanm. 4. Ook met ecce zie, worden ille en iste in 't oudere Latijn tot 
één woord verbonden, ille ook met ën zie, bijv.: *eccillam, ^eccistam; 
*ellum = en illum. 
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b) Tot de pronomina demonstrativa kunnen ook gerekend 

worden de adiectiva: 

tantus, -a, -urn zoo groot 
zoodanig, zulk een 
zooveel 
evenveel. 

/a/is, -e 
tot 
totidem 

De laatste twee worden niet verbogen : tot hominibus aan zoovele 
menschen (maar : zooveel troepen = tantae cöplae, niet tot cöpiaé) ; 
totidem annös vixêrunt zij hebben evenveel jaren geleefd. 

Aanm. 5. Tötus de zooveelste (wel te onderscheiden van tötus geheel), 

komt in klass. proza niet voor. 

5) Pronomina dëterminatïva. 

a) § 171. Is (m.) ea (f.) id (n.). 

Is wordt voornamelijk gebruikt: 

10 als zuiver determinativum; hij, zij, hei; diegene, datgene, 
waarop dan een betrekkelijk voornaamw. volgt: hy, die: is, quï 
(vgl. ’t Fransche celui, qui)] 

20 als demonstrativum: deze, dit, wanneer men wijzen wil op 
iemand of iets, waarvan daar juist gesproken is; 

30 in de casus obliqui als pron. pers. van den 3den persoon, 
dus: eius zijner (van hem), harer; eï aan hem, aan haar; eum 
hem; eam haar enz.. Zie § 166. 

Verbuiging: 

Singularis Pluralis 

Masc. Femin. Neutr. Masc. Femin. Neutr. 

N. ïs ea id eï, iï (ï) eae ea 

G. eius eius eius ! eörum earum eörum 

D. eï eï el els, iïs (ïs) eis, iïs (is) eïs, iïs (ïs) 

Acc. eum eam id eös eas ea 

Abl. eö ea eö eïs, iïs (ïs) eïs, iïs (ïs) eïs, iïs (ïs) 

Aanm. De dat. sing. wordt bij dichters dikwijls eenlettergrepig gemeten. 
De nom. plur. en de dat. en abl. plur. worden meestal iï en iïs ge¬ 
schreven, maar eenlettergrepig uitgesproken. 

Een verouderde vorm voor den dat. en abl. plur. is *ïbus. 

b) § 172. Samengesteld met is zijn de pronomina: 

ï-d e m (uit *is-dem: § 24,3) (m.) e a-d e m (f.) ï d-e m (n.) dezelfde, het- 
ipse (uit *is-pse) (m.) ipsa (f.) ipsum(n.) zelf. [zelfde; 
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Ver buiging: 

Singularis 

Masc. 

N. Idem 
G. eiusdem 
D. eïdem 
Acc. eundem 
Abl. eödem 

Femin. 

eadem 
eiusdem 
eïdem 
eandem 
eadem 

Neutr. 

idem 
eiusdem 
eïdem 
idem 
eödem 

Masc. 

ipse 
ipsïus 
ipsï 
ipsum 
ipsö 

Femin. 

ipsa 
ipsïus 
ipsï 
ipsam 
ipsa 

Neutr. 

ipsum 
ipsïus 
ipsï 
ipsum 
ipsö 

Masc. Femin. 

Pluralis 

Neutr. 1 Masc. Femin. Neutr. 
N. idem eaedem eadem ipsï ipsae ipsa 
G. eörundem earundem eörun- ipsórum ipsarum ipsörum 

D. ïsdem ïsdem 
[dem 

ïsdem ipsïs ipsïs ipsïs 
Acc. eösdem easdem eadem ipsös ipsas ipsa 
Abl. ïsdem ïsdem ïsdem ipsïs ipsïs ipsïs 

In den nom. plur. en den dat. en abl. plur. vindt men ook de niet 
samengetrokken vormen eïdem of iidem en eisdem of iïsdem. De 
samengetrokkene zijn hier echter ook in het schrift de normale. 

Over eundem enz. vgl. § 25, 7. 

6) Pronomina relativa. 

§ 173. I. a) Qul (m.) quae (f.) quod (n.) die (welke), dat (wat) 
[('t welk). 

Verbuiging: 

Singularis i Pluralis 
Masc. Femin. Neutr. ! Masc. Femin. Neutr. 

N. quï quae quod quï quae quae 
G. cuius cuius cuius , quörum quarum quörum 
D. cui cui cui 1 quibus quibus quibus 
Acc. quem quam quod ' quös quas quae 
Abl. quö qua quö quibus quibus quibus 

Aanm. 1. In de verbuiging van qul en quis (§ 175) zijn een o-stain 

(quo-) en een i-stam {qui-: vgl. A. 2) dooreen gemengd. (Bij is (§ 171) 

komen alleen is en id van een i-stam.) 

Een oudere vorm van caius is quoius, van cui quoi. 
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Aanm. 2. Behalve quö en qua vindt men als abl. sing. voor alle 
geslachten dikwijls nog een vorm quï (van den stam qui-^ dien men 
ook in quem (voor *qaim\ ih quibus, en in de nominativi van het interroga- 
tivum qui-s en qui-d (i> 175) heeft), welke ook als interrogativum (§ 175) 
gebruikt wordt: zoo vooral quiciim met wie(n), bijv.: lussitbonaproscribi 

eius, quicum familiaritas fuerat hij beval, dat men de goederen verbeurd 
zou verklaren van hem, met wien hij vertrouwelijk had omgegaan; quicum 

locuius est? met wien heeft hij gesproken? Weldra versteende dit quJ tot 
een adverbium en werd toen ook als abl. plur. gebruikt: quicum = 

quibuscum^ terwijl het ook = quö modo zijn kan. 
Ook vindt men nog een ouderen dat. en abl. plur. quJs (uit *quois, 

van den stam quo-) voor het gewone quibus. 

b) Tot de pronomina relativa kunnen ook gerekend worden 

de adiectiva: 

quantos, -a, -urn hoe groot 
qualis, -e hoedanig 
quotus de hoeveelste 
quot (onverbuigbaar) hoeveel. 

Wij vertalen deze woorden gewoonlijk door als (vgl. § 179), bijv.: 

tantus ... quantos zoo groot ... als 
tot... quot zooveel ... als. 

§ 174. II. a) Relativa indefinïta (algemeene of onbe¬ 
paalde relativa) zijn: 

1. quisquis (m.) quisquis (f.) quidquid (n.) 
[wie (wat) ook maar, alwie (alwat); 

2. quïcunque (m.) quaecunque (f.) quodcunque (n.) 
[welk(e) ook, wie (wat) ook, alwie (alwat). 

Aanm, 1. Quisquis is eene verdubbeling van het vragende quis (§ 175), 
die distributieve kracht heeft: wie en wie = ieder, die; vgl. het Duitsche 

zwei und zwei = binl. 

Quïcunque is eigenlijk: wie (qul) en {-que) wanneer (cum), of wie (qul) 

wanneer ook (-cumque). 

Quisquis is (behalve in den abl. sing. masc. en neutr. quöquö) 
bijna altijd zelfstandig: ineptê, quisquis Minervam docet: ’t is onge¬ 
rijmd, wanneer iemand Minerva leeren wil (eigenlijk: alwie Minerva 
leert, (doet) ongerijmd). 

Quïcunque wordt in de eerste plaats adiectivê gebruikt, maar 
komt toch ook dikwijls als substantief voor, met name in het neutr. 
quodcunque: quacumque in parte terrarum in welk deel der wereld ook; 
quicquid est quöcumque dë genere wat het ook zij van welk soort ook; 
quïcunque est wie het ook zij; cuiuscunque est van wien het ook is; 
quodcumque decet wat ook betaamt. 
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Verbuiging: 

1. In quisquis moeten beide deelen verbogen worden als het vra¬ 
gende quis (zie de volgende §), doch van deze verbuiging komt in het 
klassieke Latijn de pluralis bijna in het geheel niet, de singularis hoofd¬ 
zakelijk slechts in den abl. quöquö (als adiect.: vooral quöquö modö) 
en den acc. neutr. quidquid voor. 

Voor quidquid wordt ook quicquid geschreven (§ 25, 6). 

Aanm. 2. Behalve de vormen quisquis, quidquid en quöquö vindt men 
nog een genet. sing. in de uitdrukking cuicuimodl van welken aard ook 
(bijv. Cic. Verr. V 107). Cuicui is hierin ontstaan uit cuiuscuius op dezelfde 
wijze als bijv. *isti in *istimodi, dat men nog bij Plautus vindt naast het 
gewone istiusmodi (met vluggere uitspraak en verdwijning van de s vóór 
m (§ 24, 3): *istl(u)smodi, *istlmodi). 

2. In quïcunque wordt quï~ (naar § 173) verbogen, terwijl -cunque 

(voor ’Cumque (§ 25, 7), dat ook geschreven wordt) onveranderd blijft, 
dus: cüiuscunque enz.. 

b) Tot de pronomina relativa indefinita kunnen ook gere¬ 
kend worden de adiectiva: 

quotquot (onverbuigbaar) hoeveel ook 
quantuscunque hoe groot ook 
qudliscunque hoedanig ook 
quoicunque (onverbuigbaar) hoeveel ook. 

Aanm. 3. Quotuscunque de hoeveelste ook, is dichterlijk. 

7) Pronomina interrogatïva. 

§ 175. a) 1. Quis (m.)? wie? quis (f.)? wie? quid (n.)? wat? 
2. qui (m.)? welk? quae (f.)? welke? quod (n.)? welk? 

Het eerste wordt in den regel zelfstandig gebruikt, bijv.: quis 
vetat? wie verbiedt het? - quid dïcis? wat zegt gij? 

Het tweede wordt in den regel bij voege lijk gebruikt, bijv.: quï 

homö? welk mensch? — quae lëx? welke wet? — quod bellum? welke 
oorlog? 

Aanm. 1. De interrogativa worden ook samengesteld met -narn tn ec-: 
quisnam? quinam? quidnam? enz. wie dan toch? ecquis? ecquJ? ecquid? 
enz. iemand soms, iets soms? Ook beide tegelijk: ecquisnam? 

Aanm. 2. Als betrekkelijk en vragend possessTvum vindt men 
een adiectivum cuius? cuia? cuium? wien toebehoorende? wiens?, 
bijv.*: cuia rês est? rës cuia est? van wien is dat? 

Aanm. 3. Vraagt men naar één van twee, dan gebruikt men uter(% 110), 
zoowel zelfstandig als bij voegelijk. 
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Verbuiging: 

1. Quis wordt verbogen als het relatieve gui, guae, quod(zie § 173), 
behalve dat de nom. sing. fem. eveneens quis is, en de nom. en 

acc. sing. neutr. quid. 

Singularis Pluralis 

Masc. Femin. Neutr. Masc. Femin. Neutr. 

N. quis? quis? quid? quï? quae? quae? 

G. cuius? cuius? cuius? quorum? quarum? quorum? 

D. cui? cui? cui? quibus? quibus? quibus? 

Acc. quem? quam? quid? quös? quas? quae? 

Abl. quö? qua? quö? quibus? quibus? quibus? 

2. Qul, guae, quod wordt geheel verbogen als het relatieve qui, 

guae, guod (zie § 173). 

b) Tot de pronomina interrogativa kunnen ook gerekend 

.worden de adiectiva: 

quantos, -a, -um hoe groot? 
gualis, -e hoedanig? 
quotus de hoeveelste ? 
quot (onverbuigbaar) hoeveel ? 

8) Pronomina indêfïnïta. 

§ 176. 

* a) 1. Quis(m.) qua (f.) quid (n.) iemand, iets 
2. quï (m.) qua (quae) (f.) quod (n.) een(ig), een(ig)e, een(ig). 

Het eerste wordt gewoonlijk zelfstandig gebruikt, bijv.: si quis 
dlcit indien iemand zegt; si qua volei rëgnare indfen eene (vrouw) zal 

willen heerschen; si quid est indien er iets is. 
Het tweede staat meestal bij voege lijk, bijv.: si qui rëx est indien 

er een of ander koning is; në qua nota inüratur dat er geen (letterl.: 
niet een(ig)) brandmerk op gedrukt worde; si quod vestigium vidës 

indien gij eenig spoor ziet. 
Hierbij dient evenwel te worden opgemerkt, dat deze onderscheiding 

zich nog minder streng laat doorvoeren dan bij het interrogativum. 
Het enkele quis en qui wordt hoofdzakelijk gebezigd na partikels als 

si, nisi, në, num, quo (naarmate), cum, quando enz. Vgl. § 489. 

Verbuiging: 

1. Het onbepaalde quis wordt verbogen als het vragende quis, 
behalve dat de nom. sing. fem. qua is, terwijl ook in den nom. 
plur. neutr. qua meer gebruikt wordt dan quae. 
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2. Het onbepaalde qul wordt verbogen als het relatieve qaï^ 
quae, quod, behalve dat de nom. sing. fem. en plur. neutr. 
gewoónlijk qua hebben (ofschoon ook quae wel gebruikt wordt). 

§ 177. b) Met quis en qul samengesteld zijn de volgende pro¬ 
nomina (vgl. §§ 488 vlgg.): 

Zelfstandig: | 

3. aliquis (aliqua) aliquid 
[iemand, de een of ander | 

5. quïdam quaedam quid- I 
[dam een zeker iemand ^ 

! 

7. quispiam quidpiam , 
[iemand (om 't even wie, uit ! 
een groot getal) 

Bij voegelijk: 

4. aliquï aliqua aliquod de 
[een of ander, eenig, een 

6. quïdam quaedam quod- 
[dam een zekere 

8. quispiam quaepiam 
[q u o d p i a m een of andere 

9. quisquam quidquam 
[iemand, wie ook 

11. quïvïs quaevis quidvïs 
[ieder (wien gij maar wilt) 

13. quïlibet quaelibet quid- 
[1 i b e t ieder (wie u maar lust) 

15. quisque quidque 
[ieder (van allen) 

17. ünusquisque ünum- 
[quidque iedereen 

10. ontbreekt (zie hieronder) 

12. quivïs quaevïs quodvïs 

14. quïlibet quaelibetquod- 
[1 i b e t 

16. quisque quaeque quod- 
[que 

18. ünusquisque ünaquae- 
[que ünumquodque elk 
afzonderlijk. 

Evenmin als van quis en qul laten zich bij deze woorden de zelf¬ 
standige en bijvoegelijke vormen streng uit elkander houden. Zoo wordt 
aliquï soms ook als subst., aliquis als adiect. gebezigd. 

Quisquam komt bijna altijd zelfstandig voor; als adiectivum 
gebruikt men üllus, ülla, üllum, eenig (§ 110), dat ook de ontbre¬ 
kende vormen van quisquam verschaft (zie hieronder, A. 3; vgl. ook 
§ 488). Beide woorden staan vooral in ontkennende zinnen. 

Quisque staat nooit vooraan in den zin: dan gebruikt men ünusquisque 
(vgl. § 490). Voorbeelden van het gebruik van quisque: nobilissimus 
quisque juist de voornaamsten; decimus quisque iedere tiende, telkens 
de tiende; quinto quöque anno in elk vijfde jaar, d. i. om de vier jaar. 

Aanm. 1. Aliquis dient soms ook, om ons onbepaalde voornaamw. men 
weer te geven, waarvoor het Latijn geen afzonderlijk woord bezit: dieet 
aliquis men zal zeggen (bij tegenwerpingen). 

Over andere middelen om men te vertalen vgl. § 359. 
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Verbuiging. 

De verbuiging dezer woorden heeft plaats naar qais en qaï] de andere 
samenstellende deelen: ali-, -dam, -piam, -quam, -vis (§ 258), -liöet 
(§ 244), -que, zijn onverbuigbaar; in ünusquisque wordt anus ook 
verbogen: gen. üniuscuiusque enz.. 

Bij quidam gaat vóór de d een m in n over (§ 25, 7): quendam^ 
quandam, quarundam. 

Naast quidquam vindt men veel de schrijfwijze quicquam (§ 25, 6); 
zoo ook naast quidpiam (quodpiam) quippiam (quoppiam), 

Aanm. 2. Aliquis en aliquJ hebben voor het neutr. plur. alleen den 

vorm aliqua. 
Zeer zelden vindt men van aliqui een nom. sing. fem. aliquae. 

Aanm. 3. Quisquam heeft geen meervoud; men gebruikt daarvoor 
het meervoud van üllus, dat ook in de casus obliqui van den sing., met 
name in den abl., quisquam dikwijls vervangt. 

c) Tot de pronomina indefinita kunnen ook gerekend worden 
de adiectiva: 

aliquantus 
quantuslibet 
quantusvïs 
qualislibet 
aliquoi (onverbuigbaar) 

van eenige grootte (of hoeveelheid) 
zoo groot als u lust 
zoo groot als gij maar wilt 
van iedere mogelijke hoedanigheid 
eenige, een zeker aantal. 

Aanm. 4. Het onbepaalde quot is niet in gebruik. 

§ 178. Eindelijk moet nog besproken worden de verbuiging van 
twee woorden die eigenlijk substantiva zijn, maar als pronomina 
indefinita gebruikt worden: nëmö niemand, en nihil niets. 

Aanm. 1. Over de zoogen. adiectiva pronominalia alius enz. werd 
reeds gehandeld in § 110. 

a) Van nèitiö niemand (uit "^ne-hemö : zie §§ 19 en 17), worden slechts 
drie vormen gebruikt: nëmö, nëminl, nëminem; de ontbrekende naam¬ 
vallen ontleent men aan nullus geen (§ 110): 

N. nêmö 
G. n üllïus 
D. nëminï 
Acc. n êm i n etn 
Abl. nüllö 

Aanm. 2. Nëmö kan ook bij voegelijk gebruikt worden: nemo civis 
geen burger, homini nemini geenen mensch, servum neminem geenen slaaf. 
Met name komt het zoo voor bij als substantiva gebezigde adiectiva: 
nemo sapiëns geen wijze (niet: nullus sapiëns). 

Niemand van twee is neuter (§ 110). 
WOLTJER, Lat, Gramm., 6e druk. 8 
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b) Nihil niets, n., (uit *ne~hil(am)\ zie § 17) komt alleen in dezen 
vorm (nom. en acc.) voor; de ontbrekende naamvallen ontleent men 
aan nalla rès: 

N. nihil 
G. nüllTus rel 
D. nüllï rel 
Acc. nihil 
Abl. nülla rë 

Aanm. 3. Van het oude ^nïhilum, dat in den nomin. niet gebruikt wordt, 
komen in vaststaande uitdrukkingen de volgende naamvallen voor: 

1) de genet, nïhïlï (zelden), bijv.: nihiU facere niets waard achten, niet 
tellen (vgl. § 416); 

2) de acc. tiThllum, gewoonlijk na ad of in, bijv.: ad nihilum venire te 
niet gaan; 

3) de abl. nThilö, met name bij comparatieven en dergelijke, bijv.: nihilo 
minus niettemin, evenwel, en verder in eenige uitdrukkingen, als: pro 
nihilo voor niets, als niets, bijv.: pro nihilo put are (habëre, duceré) 
niets waard achten, gering schatten (§ 416). 

Aanm. 4. Dichters gebruiken ook de vormen nll en nJlum (§ 19); dit 
laatste zelden. 

Correlatïva. 

§ 179. In het bovenstaande zijn de verschillende pronomina en 
adiectiva die er toe kunnen gerekend worden, opgenoemd en besproken, 
verdeeld naar de verschillende soorten, die ook in het Nederlandsch 
worden gevonden. 

Er is echter nog eene andere verdeeling van vele pronomina 
mogelijk. Men zal nl. opgemerkt hebben, dat tusschen pronomina die 
tot verschillende soorten behooren, toch, wat beteekenis en vorm aangaat, 
eene nadere betrekking bestaat: zulke woorden bedoelen eenzelfden 
persoon of zaak, maar op verschillende wijzen, naarmate er naar ge¬ 
vraagd (interrogativa), erop heengewezen {demonstrativa (en deter- 
minativa)), erop teruggewezen (relativa en relativa indefinita), of 
wel onbepaald erop gedoeld wordt (indefinita). 

Omdat ze samen (con-) betrekking (relatio) hebben op eenzelfden 
persoon of zaak, noemt men ze correlatïva. 

Zoo zijn bijv. quantos (interrog.), tantus (demonstr.), quantos (relat.), 
aliquantus (indefin.) en quantuscunque (quantuslibet, quantusvis) (relat. 
indef.) correlativa, omdat ze alle betrekking hebben op de hoe¬ 
grootheid, waar quantos (interrog.) naar vraagt, tantus (demonstr.) 
op wy$t, enz.. 

Correlativa vormen dus te zamen als 't ware een groep, en onder 
de in de voorafgaande paragrafen behandelde woorden laten zich ver- 
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schillende zulke groepen onderscheiden: één van woorden die betrekking 
hebben op den persoon zonder meer, een andere van woorden die 
betrekking hebben op de hoedanigheid, enz.. 

Tot juist begrip worden de correlativa onder de pronomina hier 
nog eens naast elkander geplaatst: 

Interrog. 
Oemonstr, 

en 
determin. 

Relativa Indefinita Relat. indefinita 

! 
p
er

so
o
n

 

quis? wie? 
écquis? 
numquis? 
quisnam ? 

is degene 
hic 
i 11e 
iste 

quT die 

! 

1 
1 

quis iemand 
aliquis 
quïdam 
q u i s p i a m j 
quisquam 
quïvïs 
quïlibet 
quisque 

quisquis al wie 
quïcunque 

i 
1 

h
o
eg

ro
o
t¬

 
h

ei
d

 quantus? tantiis ! quantus aliquantus 
quantüslibet 
quantüsvïs 

quantuscunque 

1 h
o

ed
a-

 
iD

ig
h
ei

d
 

qualis? talis 
1 
qualis qualislibet 

1 
qualiscunque 

11 

[ quot? tot 
totidem 

i 
quot 

1 

aliquot quótquot 
quotcünque 

1 h
e
t 
h
o
e-

 
1 
v

e
e
ls

te
 1 

' quotus? (tötus) quotus 1 
1 
(quotuscunque) 

HOOFDSTUK V. 

HET VERBUM. 

a) Geslachten. 

§ 180. Het Latijn heeft evenals onze taal twee geslachten (genera) 
in de vervoeging (coniugatió) van het werkwoord: 

1. het activum (bedrijvende vorm); 2. het passivum (lijdende 
vorm). 

Een verbum activum is transitlvum^ overgankelijk, of intransi- 
tlvum, onovergankelijk. 

Van verba intransltiva kan het passivum alleen onpersoonlijk gebruikt 
worden (in den 3^^" persoon singularis: § 394): pugnatur er wordt 
gevochten. 
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§ 181. Dat een werkwoord passivum is, wordt in 't Latijn niet, 
als bij ons, door een hulpwerkwoord, maar door een vorm van het 
werkwoord zelf aangeduid, bijv.: amö ik bemin, amor ik word 
bemind. 

Van sommige werkwoorden, die geen actieven vorm bezitten, heeft 
de passieve vorm actieve beteekenis, bijv.: hortor ik vermaan. 
Men is gewoon ze {verba) dëpönentia (afleggende) te noemen, omdat 
men zich voorstelde, dat zij wel passiva geweest waren, maar hunne 
passieve beteekenis hadden afgelegd (of ook, dat zij wel actieve vormen 
gehad hadden, maar die hadden afgelegd). Zie § 226. 

b) T ij d e n. 

§ 182. De tijden {tempora) zijn: 

praesëns tegenwoordige tijd, 
imperfectum onvoltooid verleden tijd, 
perfectum (voltooid tegenwoordige tijd), 
plüsquamperfectum voltooid verleden tijd, 
futurum toekomende tijd, 
futurum exactum voltooid toekomende tijd. 

Deze tijden worden gescheiden in twee groepen: 
1. tempora imperfecta^ welke eene nog niet voltooide handeling te 

kennen geven: praesens, imperfectum, futurum; 
2. tempora perfecta^ welke eene voltooide handeling te kennen geven: 

perfectum, plusquamperfectum, futurum exactum. 

Aanm. Men verdeelt de tijden ook wel in: 

a) hoofdtijden: praesens, perfectum absolutum of logicum (ook wel perf. 
praesens genoemd, zie §§ 503 en 504), futurum en fut. exactum; 

b) historische tijden: imperfectum, perf. historicum en plusquamperfectum. 

§ 183. 

c) Wijzen. 

De wijzen {modi) zijn: 
indicatïvus aantoonende wijs, 
coniunctïvus of s ubiunctïvus aanvoegende wijs, 
imperatlvus gebiedende wijs. 

d) Getal. 

De numerl zijn: 
singularis enkelvoud, pluralis meervoud. 

e) Personen. 

Dc personen {personae) zijn: 
prima (eerste), secunda (tweede), tertia (derde). Vgl. § 166. 

ƒ) Nominaalvormen. 
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Voorts heeft men de nomina verbal ia, d. w. z. die vormen 
van het werkwoord, die tevens nomina zijn: 

10 substantiva verbalia: 

ïnfïnïtïvus onbepaalde wijs, 
gerundium de naamvallen van den infinitivus praesentis (activi) 

(vgl. § 605), 
supinum een substantiefvorm (vgl. § 616); 

20. adiectiva verbalia: 

participium deelwoord, 
gerundivum een adjectiefvorm van het werkwoord (met pas¬ 

sieve beteekenis) (vgl. § 605). 

De vormen van het werkwoord die een bepaalden uitgang 
voor de personen hebben, noemt men verbum finltum; de 
overige vormen (nominaalvormen) vat men samen onder den 
naam van verbum ïnfïnïtum. 

Verbum finitum dus: de vormen van den 1^", 2^”, 3^" pers. 
enkelv. en meerv. van de verschillende tijden van den indic., den 
coniunct. en den imperat.. 

Verbum infinitum\ infinitivus, gerundium, supinum, participium, 
gerundivum. 

Het Latijn heeft slechts één hulpwerkwoord der vervoeging, nl. esse 
zijn (§ 208); vergelijk echter § 211 (einde). 

§ 184. Stammen. 

d) Evenals bij de nomina moet men in eiken vorm van het verbum 
den blijvenden stam van de wisselende uitgangen onderscheiden. 

Een Latijnsch werkwoord heeft drie stammen (tempusstammen), 
waarvan alle vormen, zoowel van het verbum finitum, als van het 
verbum infinitum, gemaakt worden: 

A. den praesensstam; B. den perfectamstam; C den supinum- 

stam. 

A. Van den praesensstam worden gevormd: 
alle vormen van praesens, imperfectum en futurum, activi en passivi, 
benevens het gerundium en het gerundivum. 

B. Van den perfectumstam worden gevormd: 
alle vormen van perfectum, plusquamperfectum en futurum exactum activi. 

C. Van den supinumstam worden gevormd: 
het supinum (en de daarmede samengestelde infinitivus futuri passivi), 
het participium futuri activi (en de daarmede samengestelde infinitivus 
futuri activi) en het participium perfecti passivi (en de daarmede samen¬ 
gestelde vormen: perfectum, plusquamperfectum en futurum exactum passivi). 
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Men leidt deze stammen af: 

A. den praesensstam uit den pers. sing. indicativl (soms 
den infinitivus: zie Aanm. 1) praesentis activi: scrïbö ik schrijf^ 
praesensstam: scrih-\ 

B. den perfectumstam uit den pers. sing. indicativi perfecti 
activi: scrïps-ï ik heb geschreven, perfectumstam: scrip-s-; 

C den supinumstam uit het supinum: script-um om te schrijven^ 
supinumstam: scrïp4’. 

Om derhalve een regelmatig werkwoord te kunnen 
vervoegen, moet men deze drie vormen kennen. Met het 
oog daarop worden ze (gewoonlijk met den infin. praes.) in de woorden¬ 
boeken, indien dit noodig is, opgegeven: 

scrïbö scrïpsT scrïptum scribere schrijven. 

b) De stam die aan deze drie tempusstammen ten grondslag ligt, 
heet verbaalstam (werkwoordstam). 

'Bij sommige verba zijn verbaalstam en praesensstam gelyk, bij andere 
niet (zie Aanm. 2). Voorloopig handelen we alleen over de eerste. 

c) Naar de soort van de laatste letter (kenletter) van den praesens¬ 
stam {niet van den verbaalstam: zie A. 2 en § 232, 6, Aanm.) ver¬ 
deelt men de verba (evenals de substantiva) in consonant- en vocaal¬ 
stammen. 

Consonantstammen zijn verba wier praesensstam uitgaat op eene 
consonant; ertoe gerekend worden ook die werkwoorden, wier 
praesensstam uitgaat op eene -u-; die wier praesensstam eindigt op 
-qu- of -gu-, zijn werkelijke consonantstammen (§9,3; vgl. § 21, Aanm.). 

Vocaalstammen zijn verba wier praesensstam uitgaat op -ï-, 
-è- of -a-. 

We hebben dus: 

A. De conjugatie der consonantstammen. 

B. De conjugatie der vocaalstammen. 

Aanm. 1. Bij de a-stammen is in den Isten pers. sing. indicat. praes. 
act. de uitgang -ö met de a van den stam samengetrokken, waardoor zij in 
dezen vorm het uiterlijk van consonantstammen hebben: amö ik bemin, 
uit *amd-ö (eig. *ama-(j)ö); somtijds ook van u-, ï- of ë-stammen (§ 306): 
continuo ik zet voort, stam continud-, nuntiö ik boodschap, stam nuntid-, 
creö ik breng voort, stam crea-. Hier leidt men den praesensstam het ge¬ 
makkelijkst af uit den infin. praes. act.; amare, continuare, nuntiare, creare. 

Voorts zijn er eenige verba op -iö, die in den infin. praes. op -ëre uit¬ 
gaan en ook andere van den praesensstam afgeleide vormen zonder i hebben 
(bijv. capio ik neem, infin. praes. \ capere\ § 233), zoodat men ze zoowel 
tot de consonant-, als tot de ï-stammen zou kunnen rekenen. Ze moeten 
evenwel als consonantstammen beschouwd worden. 
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Aanm. 2. Verbaalstam en praesensstam zijn gelijk bij enkele con¬ 

sonantstammen en de meeste vocaalstammen: 

scfibo ik schrijf, praesensst. en verbaalst. 

audio ik hoor, w » » 
dëleo ik verdelg, n » » 
tribuo ik deel toe, » » » 

audh 
dèlë- 
tribu-. 

Bij de overige wijkt de praesensstam in meerdere of mindere mate van 

den verbaalstam af (vgl. § 232): 

rumpo ik breek, praesensst.: ramp-, verbaalst.: rup- 

vinco ik overwin, « 
peto ik streef, » 
crêsco ik groei, w 
venio ik kom, « 
video ik zie, « 

vinc-, n : vic- 

pet-, » : petï- 

crësc-, n : crë- 

veni-, : ven- 

vidë-. » : vid-. 

Is van deze afwijking het gevolg, dat een verbum op grond 
van zijn verbaalstam bij eene andere conjugatie zou moeten 
worden ingedeeld dan naar zijn praesensstam, dan rekent men 
alleen met den laatsten: video behoort tot de conjugatie der ë-stam- 
men, ofschoon zijn verbaalstam op eene consonant eindigt {yid-)\ peto tot 

de consonantstammen, ofschoon de verbaalstam petJ- is. 

Aanm. 3. Gewoonlijk neemt men vier conjugaties aan, en wel zóó, dat 

de a-stammen, inf. -are (bijv. lauddre), de eerste, 
de ê-stammen, inf. -ére (bijv. dëlëre), de tweede, 
de consonant- en u-stammen, inf. -ëre (bijv. scribëre, tnbuëre), de derde, en 
de ï-stammen, inf. -ïre (bijv. audlre), de vierde conjugatie vormen. 

A. VERVOEGING VAN EEN REGELMATIGEN CONSONANTSTAM. 

§ 185. 

Praesens scrïbö^ 

praes.-stam scrlb-^ 

10. 

Scrïbere schrijven. 

perfectum scrïpsï, supinum scriptam 
perf.-stam scrips-^ supin.-stam script-. 

ENKELVOUDIGE TIJDEN. 

I. ACTIVUM. 

A. Praesensstam: scrlb-, 
§ 186. Van den praesensstam worden gevormd: praesenSy im¬ 

perfectum, futurum en gerundium. 

1) Indicativus a) praesentis: 

Ie pers. sing. scrïb-o ik schrijf 

2e „ „ scrib-i-s gij (je) schrijft 

3e „ ,1 scrïb-i-t hij (zij, het) schrijft 

Ie „ plur. scrib-i-mus wij schrijven 

2e „ „ scrib-i-tis gij schrijft 

3e „ „ scrïb-u-nt zij schrijven 

(-0), -s, -t, -mus, -tis, -nt zijn de persoonsuitgangen. 
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De indicativus praesentis heeft geen tempus- of modus-suffix: de klin¬ 
ker die op den stam volgt, is de thematische vocaal. 

Oorspronkelijk was er ook in het Latijn (evenals in het Grieksch) tweeërlei 
vervoeging: eene athematische (zie hieronder), waarin de 1ste pers. sing. 
indic. praes. act. uitging op -m (uit *-1111, vgl. Gr. -H» en eene thematische, 
waarin die persoon uitging op -ö (vgl. Gr. -w). 

Van de eerste zijn echter slechts weinige sporen overgebleven, die bij die 
verba waar ze nog voorhanden zijn, zullen worden aangewezen: zie Aanm 2 
en § 209; §§ 256, 258, 259; § 304, A. 1. 

Bijna alle Latijnsche werkwoorden behooren dus tot eene en dezelfde 
conjugatie: die op -ö. Het eigenaardige van deze vervoeging is, behalve 
den uitgang op -ö, dat in het praesens en de daarvan afgeleide vormen de 
persoonsuitgangen niet onmiddellijk (gelijk bij de athematische vervoeging), 
maar door eenen klinker met den stam verbonden zijn; vgl. bijv. 
scrib-i’t, scrJb-i-tis, tegenover es-t, es-tis. Dezen klinker noemde men vroeger 
verbindingsletter of bindvocaal, tegenwoordig gewoonlijk thematische 
vocaal, omdat hij eigenlijk als een deel van den stam (het thema) 
moet beschouwd worden. De them. vocaal was in den indic. praes. oorspr. 
ö voor den Isten pers. sing. en plur. en den 3den pers. plur., overigens ë 
(vgl. Gr. Xsy-o~f^6Vj maar Xéy-e-re enz.; over de klankwisseling o-e zie § 13, 
Aanm.); in het Latijn ging ö over in u, die in den Isten pers. plur. verder 
verzwakt werd tot i (§15, 5), terwijl ë in ï veranderde (behalve vóór r: 
§ 16fl en § 15, 2). 

De 1ste pers. sing. schijnt eigenlijk geen persoonsuitgang gehad te hebben, 
maar verlengde de them. vocaal. 

Aanm. 1. In den Isten pers. plur. vindt men de spelling u voor de 
them. vocaal nog in: sumus (wij zijn), possumus (wij kunnen), volumus (wij 
willen), nölumus (wij willen niet), malumus (wij willen liever) en quaesumus 
(wij verzoeken). Vgl. § 10, 4. 

In den 3den pers. plur. heeft het oudste Latijn nog de oorspr. o, bijv.: 
*cosentiont (einde 3de eeuw v. Chr.) = cönsentiunt (Een voorbeeld van 
een consonantstam uit den ouderen tijd komt toevallig niet voor.) Na 
-u- en -V- heeft o zich in het schrift nog tot het einde der Republiek 
gehandhaafd (vgl. § 95 Aanm.): ruont, vivont, enz.. 

Aanm. 2. Den persoonsuitgang -m (d. i. het athematische -mï) in den 
Isten pers. sing. indicat. praes. act. vindt men alleen nog in: sum ik ben. 

b) imperfecti: 

scrïb-ë-ba-m ik schreef 
scrïb-ë-ba-s gij (je) schreeft 

• scrïb-ë-ba-t hij schreef 
scr fb-ë-ba-mus wij schreven 
scrïb-ë-ba-tis gij schreeft 
scrïb-ë-ba-nt zij schreven 

Hier is de uitgang van den l^ten pers. sing. -m; verder zijn de 
persoonsuitgangen gelijk aan die in het praesens. 
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Vóór de uitgangen -m, -t en -nt is een lange klinker 
hier en elders verkort; zoo ook vóór -r en -ntur (-ntor) 

in het passivum (vgl. § 16^). 

Dit imperf. is eigenlijk een samengestelde vorm, die uit drie deelen 
bestaat: lo den praesensstam (scrlb-)) 2^ een element -ê-, waarschijnlijk de (in 
dit geval lange) thematische vocaal; 3® de vormen -ba~m (uit -bd~m), -M-s, 
~ba4 enz., welke eigenlijk een imperf. (aoristus) schijnen te zijn van een Indo- 
Germ. wortel bhü’ zijn, en dus beteekenen: ik was, gij waart, enz.. Dus: 
scrJb'ë-ba-m (aan 't) schrijven ik was, scnb-ë-ba-t (aan 't) schrijven hij was, 

scrïb-ë-ba-mus (aan 't) schrijven wij waren enz.. 

Aanm. 1. Van denzelfden wortel bhü- komt fuJ, en 't Gr. s-q>v-v, 

(fv-vai: Indo-Germ. bh (Gr. (p) werd in de Italische talen f, die in het 

Latijn tusschen klinkers in b overging. 

Aanm. 2. In de Indo-Germaansche moedertaal moet een ander imper¬ 
fectum bestaan hebben, gevormd door een augment, dat in het Grieksch 
bewaard is (e-q^eg-o-v); in de Italische talen ging dit imperf. verloren en 
werd door een nieuw imperf. (het bovenstaande) vervangen. Vgl. daarmede 
het ontstaan van de imperfecta : ik moest, ik wist enz. in onze taal. 

c) futari: 

scrfb-a-m ik zal schrijven 
scrïb-ê-s gij (je) zult schrijven 
scrlb-e-t hij zal schrijven 
scrïb-ê mus wij zullen schrijven 
scrïb-ë-tis gij zult schrijven 
scrïb-e-nt zij zullen schrijven 

Dit futurum is eigenlijk de oude Indo-Germaansche coniunctivus (ik wil 
schrijven), die in het Latijn bij de a-stammen (§ 215) nog als zoodanig be¬ 
waard bleef, maar bij de consonantstammen als futurum gebruikt werd. Deze 
coniunctivus werd oorspr. gevormd door verlenging van de thematische 
vocaal (ë tot ë, Ö tot Ö: vgl. Gr. dy-e-re - dy-rj-xe, dy-o-fisv - dy-(a-fiEv)\ 

in het Latijn is de ë ook in den Isten en 3den pers. pers. plur. doorgedrongen. 
De eerste persoon sing. heeft in het Latijn den uitgang van den Latijnschen 

a-coniunctivus, -a-m, overgenomen. 

2) Coniunctivus a) praesentis: 

scrïb-a-m (dat) ik schrijve 1) 

scrïb-a-s (dat) gij schrijvet 
scrl b-a-t (dat) hij schrijve 
scrïb-a-mus (dat) wij schrijven 
scrïb-a-tis (dat) gij schrijvet 
scrïb-a-nt (dat) zij schrijven 

1) De gewone vertaling is hier gemakshalve behouden, ofschoon eigenlijk de ver¬ 

schillende beteekenissen van den Latijnschen coniunctivus zich niet in ééne vertaling, 

laten samenvatten. Vgl. § 511 vlgg.. 
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In deze vormen staat tusschen den stam en de persoonsuitgangen de klinker 
•a-. Deze a is een kenteeken van den coniunctivus, en dus een modus-suffix. 

De a-coniunctivus is eene nieuwe schepping der Italische talen (en van het 
Keltisch). 

b) imperfecti: 

scrïb-e-re-m (dat) ik schreve (ik zou schrijven) 
scrïb-e-rë-s (dat) gij schrevet 
scrïb-e-re-t (dat) hij schreve 
scrïb-e-rë-mus (dat) wij schreven 
scrïb-e-rë-tis (dat) gij schrevet 
scrïb-e-re-nt (dat) zij schreven 

De r in deze vormen, die eveneens eerst in de Italische talen zijn opgekomen, 
is uit s ontstaan (§ 27): vgl. es-sem, vellem (uit ^vel-sem)\ deze s is waarsch. 
het teeken van den aoristus. Aan de s werd het suffix -è- gevoegd, de kenletter 
van den ouden coniunct. (§ 188). 

Deze coniunctivus had dus oorspr. met het imperfectum niets te doen: hij 
komt, wat de vorming betreft, overeen met den coniunctivus aor. I van het 
Grieksch. In het Latijn komt echter vóór het suffix -sê- nog de them. vocaal ë 
(hier geen ï geworden, daar eene r volgde: § 15, A. 2): dus bijv. 2de pers. 
plur.: *scrib-e-sê-tis, Gr. *yQdjt-aT]-zs. 

Het futurum heeft in het Latijn geen vorm voor den 
coniunctivus. Zoo noodig gebruikt men daarvoor den coniunctivus 
praesentis van esse zijn, met het partic. fut. (§ 199): scrïptürus sim: 
zie § 230. ^ 

3) Imperativus praesentis: 

f 2 p. scrïb-e schrijf 
sing. 1 1/ > scrïb-i-tö gij (je) moet (zult) schrijven 

(3 p. scrïb-i-tö hij moet (zal) schrijven* 
f 2 p. scrïb-l-te schrijft 

plur. <„ scrïb-i-töte gij moet (zult) schrijven 
is p. scrïb-u-ntö zij moeten (zullen) schrijven 

-to, -to, -te, -töte, -nto zijn de persoonsuitgangen; de 2^ pers. sing. 
'heeft er alleen een voor de vormen op -tö en -töte. 

De eerste vorm (scrlbé) bestaat alleen uit den stam en de thematische vocaal 
(vgl. den voc. der o-st.: serve); de them. vocaal is in den 3den pers. plur. ö 
{klass. u: vgl. § 186), in alle andere vormen ë (in eene opene middenletter- 
greep ï geworden: § 15): vgl. Gr. ygatp-é -Tco - yQaq^-ó-vTOiv. 

De vormen op -tö hadden oorspronkelijk tot uitgang -tüd (eig. een ablat. 
sing. [vgl. § 23B, § 74, A. 2] van den pronominalen stam to-. van daar af: 
dus: schrijf van dit oogeiiblik af). — 

De vormen scrïbitö, scrJbitö, scribitöte en scribuntö worden niet zelden als 
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imperativus- futuri aan geduid (tegenover scribe en scnbite als imperat. 
praes.). Zoo reeds door de oude Romeinsche taalgeleerden. Voor deze bena¬ 
ming geeft het gebruik in zooverre eenige aanleiding, als deze vormen in zon¬ 
derheid gebezigd worden bij bevelen van algemeenen aard, wetsbepalingen enz., 
waarvan de uitvoering niet als onmiddellijk geschiedend gedacht was. Wat den 
vorm aangaat, hebben deze imperativi echter met het futurum niets te maken, 

en behooren ze bij het praesens. 

§ 192. 
4) Infinitivus praesentls: scrib-e-re schrijven 

De uitgang is -re (ontstaan uit -së, vgl. §27 en § 15,2); -e- is de them. vocaal. 

5) Participium praesentis: 

scrïb-ë-ns, genet. scrTbent-is schrijvend 

Het participium praesentis activi wordt verbogen als een adiecti- 
vum van één uitgang (§ 114), maar heeft in den regel in den 
obL sing. -ë (-f echter, wanneer het adiectivum geworden is: excellentï 
ingeniö van uitmuntenden aanleg). 

Het partic. bestaat uit den stam scrlb-^ de thematische vocaal e, den uitgang 
-nt- en het teeken van den nominativus s, dus: *scrib~e-nt-s, scribêns. Vgl. 
Gr. yi^a(p-o-vx, stam van yqaqxav. De participia op -ns zijn dus eigenlijk 

•consonantstammen (vgl. § 114). 

6) Gerundium: 

scrïb-e-ndï van het schrijven 
scrïb-e-ndö aan „ 
scrïb-e-ndum het schrijven 
scrïb*e-ndö in, met, door het schrijven 

Aanm. Het gerundium is eigenlijk het neutr. sing. van het gerundivum, 

dat onder 't passivum besproken wordt (vgl. § 206). 

B. Perfectumstam: scrips-. 

§ 193. Van den perfectumstam worden gevormd: perfectum^ 
plusquamperfectum en futurum exactum. 

1) Indicativus a) perfecti 

s c r ï p s-ï ik heb geschreven 

scrïps-is-tï gij (je) hebt 
scrïps-it hij heeft M 

scrïps-!-mus wij hebben n 

scrïps-is-tis gij hebt n 

scrïps-êrunt zij hebben tt 

De persoonsuitgangen zijn: -i, -(is-)tï, -it, (-i)*mus, -(is-)tis, -erunt. 
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Deze vormen bestaan: uit den perfectumstam scrips-, d. i. hier den 
zuiveren verbaalstam scrib- (wiens b vóór de volgende s overging in p (vgl. 
§ 25, 1): *scrJb-s-l, scrJp-s-i) -f- s (het kenteeken van den s-aoristus [aor. I act.] 
in het Grieksch: 2® uit de persoonsuitgangen, die in den indica- 
tivus perfecti gedeeltelijk andere zijn dan bij den praesensstam, 
maar overigens zich nog niet alle met zekerheid laten verklaren. 

Aanm. 1. Zooals uit het bovenstaande blijkt, is het perf. op -sï naar 
den vorm een s-aoristus. Het eigenlijke perfectum, dat door redupliceering 
van den verbaalstam gevormd werd (vgl. Gr. pé-pov-a), ging in het Latijn 
uit op eene enkele -ï: me-min-i. Bovendien heeft het Latijn een geheel 
nieuw type geschapen: het perf. op -vï (-uï): vgl. § 234-§ 237. Alle 
Latijnsche perfecta worden echter op dezelfde wijze vervoegd. 

Aanm. 2. Naast den gewonen uitgang van den 3den pers. plur. -ërunt 

vindt men ook -ére (§ 241 b), bij dichters somtijds ook -ërunt met eene 
korte e, bijv.: stetërunt zij hebben gestaan. Dit laatste berust waarsch. op 
-is-ont (§ 194); de oorsprong van -ére ligt nog in het duister; -ërunt is 
wellicht eene kruising van -ërunt en -ëre. 

b) plusquamperfecti: 

scrïps-er a-m ik had geschreven 
scrïps-er-a-s gij (je) hadt u 

scrïps-er-a-t hij had u 

scrïps-er-a-mus wij hadden n 

scrïps-er-a-tis gij hadt tf 

scrïps-er-a-nt zij hadden » 

De persoonsuitgangen zijn dezelfde als in den indicat. imperf.: 
-m, -s, -t, -mus, -tis, -nt. 

Dit plusquamperfectum is, evenals het imperfectum, eene nieuwe vorming. 
Aan den perfectumstam is gevoegd een uitgang -eram, ontstaan uit *-is-am, 

d. i. het suffix -is- (dat ook in scrips-is-tJ wellicht nog over is) en een imper- 
fectumuitgang -am, die nog over is in eram ik was (voor *es-am: zie § 209,4), 
maar overigens door -bam vervangen werd. 

Het element -is- (vóór een klinker -er-: vgl. § 69, A. 2), dat in het Indo- 
Germaansch een kenteeken van bepaalde s-aoristi schijnt te zijn geweest, keert 
in alle verdere vormen van het perfectum weer: scrJps-er-ö,scrlps-er-im, 
scrïps-issem, scrJps-is-se. 

c) futuri exacti : 

scrïps-er-ö ik zal geschreven hebben 
scrips-er-ï-s gij (je) zult u 

scrïps-eri-t hij zal » » 

scrïps-er-ï-mus wij zullen „ u 

scrïps-er-ï-tis gij zult . » 

scrïps-erint zij zullen » )ƒ 
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2) Coniunctivus a) perfecti: 

scrïps-er-i-m (dat) ik geschreven hebbe enz. 

scrïps-er-ï-s 
scrïps-er-i-t 
scrïps-er-ï-mus 
scrïps-er-ï-tis 
scrïps-er-i-nt 

Gelijk men ziet, zijn met uitzondering van den Isten pers. sing., de vormen 
van den indicat. fut. exacti en den coniunct. perf. geheel gelijk. 
Scnpserö (d. i. *scrJps-iS'ö) is eigenlijk de oude coniunctivus van een 
athematischen s-aoristus, gevormd door middel van de thematische 
vocaal {§ 186), zooals erö bij den wortel es- (§ 209). Daarentegen wijst de 
vorm scripserim (d. i. *scrips-is-Jm) op een ouden athematischen opta- 
tivus van denzelfden s-aoristus, gevormd door middel van het suffix -ï- 

(vgl. de coniunct. praes. sim, velim enz. § 209, 3). 
Het fut. exact, zou dus overal ï moeten hebben (-ër-ï-s [uit -is-ë-s: § 186] 

enz.), en in den 3den pers. plur. -erunt (vgl. scrïb-u-nt), de coniunct. perf. 
overal ï. Inderdaad vindt men in het oudere Latijn nog bijv. -erïtis in het 
fut. exact., -erïtis in den coni. perf.. 

Doordat echter, tengevolge van de verkorting van ï in eindlettergrepen be¬ 
halve vóór -s (§ 16 b), de 3de pers. sing. van den coni.-perf. gelijk werd aan 
dien van het fut. exact., zijn beide paradigmata, afgezien van den Isten 
pers. sing., in het klassieke Latijn geheel samengevallen, zoodat de 3de 
pers. plur. ook in het fut. exact, steeds -int heeft, en in -eris, -erimus en 
-eritis de -i- in coniunct. perf. en indicat. fut. exact, beide zoowel kort 
als lang wordt genomen. 

^ * b) plusquamperfecti: 

scrïps-is-se-m (dat) ik geschreven hadde (ik 
scrïps-is-së-s [zou geschreven hebben) enz. 
scrïps-is-se-t 
scrïps-is-së-mus 
scrïps-is-së-tis 
scrïps-is-se-nt 

Deze coniunctivus op -is-sern ontstond bij den indicativus op -er-am naar het 
voorbeeld eram (impf. van sam \ § 208): essem. 

Het futurum exactum heeft geen vorm voor den coniunctivus. 

§ 198. Overigens bestaat van den perfectumstam alleen nog: 

3) Infinit. perfecti: scrïps-is-se geschreven 
[te hebben 

Hier is weer het suffix -is- (§ 194) -f de uitgang van den inf. -se (§ 192). 
ScrJpsisse staat tot scripsissem, als esse tot essem. 
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Aanm. Het Latijn bezit dus geen partic. perf, act. (geschreven 
hebbende). Vgl. § 594. 

C Supinumstam: script-, 

§ 199. Van den supinumstam worden afgeleid: supinum en 
participium futuri. 

1) Het supinum heeft twee vormen, die eigenlijk accusativus en 
dativus (locativus'. § 84, A. 1) schijnen te zijn van een verbaalsubstan- 
tivum op -tu-s (stam -tu-: vgl. § 341): 

1) Supinum: scrïpt-um tot het schrijven, om te schr. 
scrïpt-ü voor het schrijven, te schr. 

De stemhebbende b van den verbaalstam is vóór de stemlooze t in de 
stemlooze p overgegaan, overeenkomstig § 25, 1. 

Aanm. 1. In het oudere en in het latere Latijn vindt men nog vormen 
op -uï: memoratuJ, nuptui, esuT. 

De Rom. grammatici hielden het tweede supinum voor eenen ablativus. 

Aanm. 2. Met het supinum samengesteld is de infinitivusfuturipassivi: 
zie § 211 b). 

2) Participium futuri: scrïpt-urus, -a, -um, 
[zullende schrijven 

Met het participium futuri samengesteld is de infinitivus futuri 
activi. Zie § 211. 

II. PASSIVUM. 

A. Praesensstam: scrïb-. 

Van den praesensstam worden gevormd: praesens, imperfec- 
tum^ futurum en gerundivum. 

1) Indicativus a) praesentis: 

scrïb*o-r ik word geschreven 
scrïb-ë-ris (-re) gij (je) wordt geschreven 
scrib-i-tur hij wordt geschreven 
scrïb-i-mur wij worden geschreven 
scrïb-i-minï gij wordt geschreven 
scrib-u-ntur zij worden geschreven 
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Afgezien van den 2den pers. plur. is de ken(merkende)letter voor het 
passivum de r; met de r zijn de persoonsuitgangen verbonden. 

Deze zijn: 

-r, -ris, -tur, -mur, -minï, -ntur. 

Het Latijnsche passivum, als zoodanig eene nieuwe vorming, is ten deele 
een medium, gelijk het dan ook in vele gevallen nog de beteekenis van een 

medium (reflexivum) heeft (zie § 494). 
Eerst werd bij de vormen van het medium, later ook bij die van het activum, 

eene r gevoegd, die de kenletter is van het Italische (en Keltische) passivum. 

Van het medium kómen: 
3e pers. sing. scribitur uit *scnb-i-to + r = *scnbitor (vgl. è-ygatp-E-xo); 
3e plur. scnbuntur uit ^scrïb-o^nto a- = *scrJbontor (vgl. è-ygdtp-o-vxo). 

Van het activum komen: 
Ie pers. sing. scfibor = scrJb-ö -f- r (de o oorspronkelijk lang); 
Ie „ plur. scribimar = *scnb’i‘mu(s) -f r. 

De 2e pers. sing. is in den ouderen vorm scnb-è-re (vgl. § 204); de uit¬ 
gang -re staat voor -se en dit voor den medialen uitgang -so (Grieksch -oo); 

vgl. *E-ygd(p-E-GO (èygdqjov). 

De 2e pers. plur. heeft na de them. vocaal den uitgang -minï, die herin¬ 
nert aan den uitgang -/nsvoi van het Grieksche partic.: scrJbimini - ygatpófxsvoi 

(nl. eW), maar ook een (aanvankelijk als imperativus gebruikte) infinitivus 
zijn kan, die met den Gr. inf. op -jusvai te vergelijken is. — Men lette op de 

lange ï aan het einde. 

§ 201. 
ö) imperfecti: 

scrib-ë-ba-r ik werd geschreven 
scrlb-ë-ba-ris (-re) enz. 
scrïb-ë ba-tur 
scrïb-ë ba-mur 
scrïb-ë-ba minï 
scrïb-ë-ba-ntur 

Deze vormen zijn na het besprokene in de vorige § doorzichtig genoeg. 

§ 202. 
c) futuri: 

scrïb-a-r ik zal geschreven worden 
scrïb-ë-ris (=re) enz. 

scrlb-ë-tur 
scrïb-ë-mur 
scrlb-ë-minï 
scrib-c-ntur 

Vergelijking met het activum maakt deze vormen duidelijk. 
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2) Coniunctivus a) praesentis: 

scrïb-a-r (dat) ik worde geschreven 
scrïb-a-ris (-re) enz. 
scrïb-a-tur 
scrïb-a-mur 
scrib-a-minï 
scrïb-a-ntur 

b) imperfecti: 

scrïb-e-re-r (dat) ik werde geschreven (ik 
scrïb-e-rê-ris (-re) [zou geschreven worden) enz. 
scrïb-e-rè-tur 
scrïb-e-rè-mur 
scrïb-e-rê-minï 
scrïb-e-re-ntur 

De vormen van den coniunctivus in het passivum zijn, op dezelfde wijze als 
de in §§ 200—202 besprokene van den indicativus, van het activum gevormd 
door toevoeging der uitgangen van het passivum. 

§ 204. 

3) Imperativus praesentis: 

{2 p. scrïb-e-re word geschreven 
sing.<« n scrïb-i-tor gij moet geschreven worden 

[3 p. scrïb-i-tbr hij (zij, het) moet geschr. worden 

ƒ 2 p. scrïb-i-minï 
p. scrïb-u-ntor 

wordt geschreven 
zij moeten geschreven worden 

Den 2den pers. sing. scribere (uit *scrJbese, ouder *scnb-e-só) vergelijke men 
met het Grieksche *yQd<p-s-ao, ygdqpov. — Dezen vorm op -re vindt men 
ook zeer dikwijls in den 2den pers. sing. v. d. coniunct. (minder in den indic.) 
passivi, vooral in deponentia en bij oudere schrijvers. Vgl. § 200 en § 239. 

Aanm. 1. Over 't geheel komen deze vormen van den imperat. praes. 
pass. met werkelijk passieve beteekenis zelden voor (in de 2de personen 
in het geheel niet); daarenboven zijn zij onzeker op vele plaatsen. — Van 
verba deponentia worden ze echter, gelijk van zelf spreekt, veelgebruikt. 

Aanm. 2. Van den imperativus praes. pass. vindt men bij deponentia 
in het oudere Latijn ook nog eenen vorm op -minö, die gebruikt wordt 
voor den 2den en 3den pers. sing., bijv.: fru-i-minö (van frul genieten); 
zoo ook van vocaalstammen: antestaminö (van antestan tot getuige nemen). 
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4) Infinitivus praesentis: scrib-i geschreven 
[(te) worden 

De vorming van dezen infinitivus is nog niet voldoende verklaard. 
Tot in den klassieken tijd vindt men oude vormen op -ier, als: "^figier voor 

figi, ^dicier voor dici\ zoo ook, van vocaalstammen, op -rier (vgl. §213, A. 3) : 
*molirier voor moliri, *explêrier voor explërJ, *mutdrier voor mutari. 

§ 206. 

5) Gerundivum: scrïb-e-nd-us(, -a,-urn) die (dat) geschre- 
[ven moet worden. 

Naast den uitgang -endus staat in het oude Latijn -undus (uit -ondos), 

dat ook later nog dikwijls gevonden wordt: faciundus, dicundus, genindus, 
repetundus (pecuniae repetundae afpersingen) enz., met name in vormen die 
adiectiva geworden zijn: oriundus afkomstig (v. orior\ secundus volgend (v. 
sequor). Vgl. over deze klankwisseling e/o § 13 Aanm.. 

B. Perfectumstam. 

Daar de tempora perfecta in het passivum door omschrijving 
gevormd worden (§ 211), heeft het passivum geen vormen die van 
den perfectumstam zijn afgeleid. 

Over het participium vgl. § 207. 

C. Supinumstam: script-, 

§ 207. Van den supinumstam wordt gewoonlijk het 
afgeleid, ofschoon het eigenlijk een anderen stam heeft (zie § 199, 1): 

Part. perf.: scrïpt-us(, -a, -um) geschreven. 

De stam is scnp-tO’^ gevormd als het eerste adiect. verbale in het Gr. y^a^rro-^. 

20 SAMENGESTELDE TIJDEN. 

§ 208. De overige vormen van het passivum, evenals de infini¬ 
tivus futuri van het activum, worden gevormd door samenstel¬ 
ling met een hulpwerkwoord. 

Als hulpwerkwoord gebruikt men, op ééne uitzondering na, het onre¬ 
gelmatige esse zijn, welks vervoeging we daarom laten voorafgaan. 

Vervoeging van esse. 

Esse zijn, heeft twee stammen: es- (met den zwakkeren vorm s-) 
en fu-: 

WOLTJER, Lat. Gramm. 6e druk. , 9 
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A. stam es- (s-) 

1) Indicativus 2) Coniunctivus 

a) praesentis 

sum ik ben sim (dat) ik zij 
es gij zijt sïs gij zijt 
est hij is s it hij zi} 
sumus wij zijn sïmus wij zijn 
estfs gij zijt sïtis gij zqt 
sunt zij zijn sint zij zijn 

b) imperjecti 

eram ik was e s sem (dat) ik ware (ik zou 

er as enz. essës enz. [zijn) 

er at es set 
eramus essêmus 
eratis essëtis 
erant es sent 

c) futuri 

erö ik zal zijn 
er is enz. 
erit 
erimus 
eritis 
erunt 

3) Imperativus praesentis 

j 2 p. es wees 
Sing. ^2 p. estö gij moet zijn 

13 p. estö hij moet zijn 
i 2 p. este weest, zijt 

Plur. 1 2 p. estöte gij moet zijn 
13 p. suntö zij moeten zijn 

4) Infinitivus praesentis 

esse zijn 

Participium praesentis en gerundium ontbreken. 
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B. stam fu- 

1) Indicativus 2) Coniunctivus 

a) perfecti 

fuï ik ben geweest fuerim (dat) ik zij geweest 
fuistï enz. fueris enz. 
fuit fuerit 
f uimus fuerimus 
fuistis f ueritis 
f uêrunt f uerint 

b) plusquamperfecti 

f u eram ik was geweest enz. f u issem (dat) ik ware geweest 
fueras f u issés [(ik zou geweest zijn) 
f u erat fuisset enz. 
fu eramus f uissêmus 
fueratis f uissêtis 
fuerant fuissent 

c) futuri exacti 

fuerö ik zal geweest zijn 
fueris enz. 
fuerit 
f uerimus 
f ueritis 
f uerint 

\ 

3) Infinitivus perfecti: fuisse geweest (te) zijn 
V futuri: f u türus, -a, -urn esse te zullen zijn 

4) Participium v ; futürus, -a, -um zullende zijn 

Het supinum ontbreekt. 

§ 209. 1. Evenals dus de vormen van het werkwoord zijn ', ik ben, gij zijt, 
hij is, ik was enz. van verschillende stammen zijn afgeleid, zoo ook die van 
het werkwoord suni'. het heeft, gelijk reeds opgemerkt werd, twee stammen, 
te weten es- (met den zwakkeren vorm s-: § 13 Aanm.) en fu-. Van den eersten zijn 
gevormd alle vormen van het praesens, het imperfectum en het futurum (behalve 
het particip. futuri), dus de tempora imperfecta', van den stam fu- worden de 
overige vormen: de tempora perfecta en het partic. (en de inf.) futuri, gemaakt. 

2. Van den zwakkeren stamvorm s- komen in het praesens de vormen met 
themavocaal van den indicativus (sum, sumus, suni) en de coniunctivus {sim 
enz.) (benevens het participium praesentis der composita (zie onder 5)); van den 
stamvorm es- de overige vormen van den indicat. praes., de imperativus (be¬ 
halve sunto) en inf. praes., de indic. imperf. en fut., de coniunct. imperf.. 

De 2de pers. sing. es is ontstaan uit "^es-si (vgl. Gr. Hom. èaoC), met apocope 
van de i en verenkeling van den dubbelen medeklinker (vgl. § 23, B, b). 
Plautus moet (blijkens het metrum) vóór een klinker nog ëss hebben gesproken, 
daar bij hem es altijd positione lang is (ës\ vgl. § 32); de uitspraak es ont- 

9’ 
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stond vóór consonanten (vgl. § 24, 5 a), maar kwam langzamerhand ook vóór 
klinkers in gebruik. 

3. Erö (uit *es-ö'. § 27) is de oude coniunctivus praesentis (vgl. Gr. o) 
uit s[o]-oj), die met de beteekenis van een futurum gebruikt werd; als coniunc¬ 
tivus bezigde men in plaats daarvan de vormen s-i-m, s-ï-s, s-i4 (ouder *s-ie-m, 

*s-ie-t, die, onder invloed van het meervoud, door sim, sJs, sit ver¬ 
drongen zijn), s-ï-mus, s-i-tis, s-i~nt, resten van een in het Latijn uitgestorven 
modus optativus (wenschende wijs, eig.: moge ik zijn): de verhouding van 
*s-ie-m (uit *s-iè-m) tot s-J-mus is dezelfde als die van sh]v (uit *so-irj-v) tot 
eifj.ev (uit *so‘ï~iJiev)\ klankwisseling ië — ï: vgl. § 13, Aanm.. 

Bij Plautus vindt men nog sït. 

4. In het imperfectum is de s van den stam tusschen twee vocalen over¬ 
gegaan in r, dus eram voor *es-dm (vgl. § 27 en § 194): eram is het eenige 
imperfectum, dat niet met -bam samengesteld is. 

Óver den coniunct. imperf. vgl. § 190. 

5. Het participium praes. bestaat alleen nog in de samenstellingen absêns 
afwezig, en praesëns tegenwoordig, die op een vorm *sëns wijzen; de oor¬ 
spronkelijke vorm moet echter *söns geweest zijn (vgl. Gr. wv, ovxog), wellicht 
nog over in het adiect. söns schuldig (eig. die het is). Caesar heeft een partici¬ 
pium *ëns, gen. *entis, gevormd (naar analogie van potëns), dat echter in de 
geschriften der Lat. schrijvers, die wij bezitten, niet gebruikt is. 

Aanm. 1. De vervoeging van sum toont ons een overblijfsel der ver¬ 
voeging op -ni(i) in 't Latijn: vgl. § 186. In es, es4, es-ti-s enz. ontbreekt 
de them. vocaal (zie onder 2). 

6. Het perf. is rechtstreeks gevormd van den stam ƒ«- (§ 234; vgl. § 187, 
A. 1); zoo ook het plusquamperf. en de overige vormen die afgeleid worden 
van den perfectumstam. 

Aanm. 2. Van denzelfden stam fa- komen de vormen förem (uit 
*fo-sem, ouder *fu-sem), fÖrës, föret en förent (= essem, essês, esset 
en essent) en före (= futurum esse). Voor te zullen zijn, verbonden 
met een participium, wordt gewoonlijk fÖre gebezigd, niet futurum esse . 
mare refertum fore praedönum dat de zee vervuld zal zijn van zeeroovers; 
më satis adeptum fore dat ik genoeg verkregen zal hebben. 

Aanm. 3. In het oude Latijn vindt men van dezen stam fu- nog een 
coniunct. praesentis: *fuam, *fuas, *fuat, ^fuant = sim, sis, sit, sint. 

§ 210. Gemakshalve noemen we hier tevens de samenstellingen 
{composita) van sum, die in gebruik zijn: 

absum afuT (§ 30) abesse verwijderd, afwezig zijn 
adsum adf uï adesse tegenwoordig, aanwezig zijn 
dësum dêfuï dëesse ontbreken 
insum inesse (ergens) in zijn 
intersum interfuï interesse (ergens) tusschen of bij zijn 
obsum obf ul obesse tegen zijn, nadeelig zijn, schaden 
possum potui posse kunnen (§ 256) 
praesum praefuT praeesse aan 't hoofd staan 
prösum profuï prödesse baten, voordeelig zijn 
subsum subesse onder (iets) zijn 
supersum superfuï superesse overig zijn. 
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Aanm. Prosum is ontstaan uit *prod-sum {^pros-sum, pro-sum)\ vóór 

de e keert de vorm pröd~ terug: prödest, pröderam. Vgl. § 30. 

§ 211. a) Met het hulpww. sum zijn de volgende vormen 

van het werkwoord samengesteld: 

I) van het activum : 

de infinitivus futuri: scrïptürus (-a, -urn) esse te zullen 
[schrijven 

Aanm. De coniugatio periphrastica behoort niet tot de gewone vormen 

van het werkwoord en wordt daarom later besproken (§ 230). 

II) van het passivum : 

het perfectum, het plusquamperfectum en het futurum exactum: 

1) Indicativus 2) Coniunctivus 

a) perfecti 

[sum 1 f sim 

scrïptus, -a, -urn | es scriptus, -a, -um sis 

lest 1 1 sit 

[ sumus 1 f sTmus 

scriptï, -ae, -a 1 estis scrlptï, -ae, -a i sTtis 

1 sunt 1 1 sint 

ik ben geschreven (dat) ik zij geschreven 

b) plusquamperfecti 

[ eram 1 f essem 

scrïptus, -a, -urn | eras scrlptus, -a, -urn essës 

1 erat 1 1 esset 

[ eramus 1 [ essëmus 

scrïptl, -ae, -a < eratis scrlptï, -ae, -a < ! essëtis 

1erant 1 [essent 

ik was geschreven (dat) ik ware geschreven 

c) futuri exacti 

{erö 

scrlptus, -a, -um l eris 
lerit 

[erimus 

script!, -ae, a 1 eritis 
1 erunt 

ik zal geschreven zijn 

3) InVm. perf.: scrïptus (- a, -um) esse geschreven (te) zijn. 
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b) Met Ire gaan, samengesteld is de infinitivus futuripassivi: 
hij wordt gevormd, door het supinum op -urn te verbinden met den 
infinitivus praesentis passivi van dit werkwoord (vgl. § 259): 

scrïptum ïrï geschreven te zullen worden 

Om dezen vorm te verklaren, moet men uitgaan van het onpersoonlijke 

gebruik van het passivum: aan scriptam eo epistulam ik begeef mij om een 

brief te schrijven, ik ga een brief schrijven, beantwoordt in het passivum: 

scriptam itar epistulam (§ 259) men gaat een brief schrijven; en daarbij was 

de infinitivus: scriptam iri epistulam. Hoe het onpersoonlijke passivum in het 

persoonlijke over kon gaan, blijkt uit eene plaats bij den ouden CatO: 

contumelia, quae mihi factum Uur. 

B. VERVOEGING DER REGELMATIGE VOCAALSTAMMEN. 

Praesensstam. 

§ 212. De vervoeging der regelmatige vocaalstammen op i, ê 
en a komt over het algemeen met die der consonantstammen overeen. 

Het minst wijken de ï-stammen van de consonantstammen af; meer 
verschil vertoonen de ë- en a-stammen, die onderling weer dichter bij 
elkaar staan (zoo bijv. in de vorming van het futurum op -bö). 

In hoofdzaak laten de afwijkingen zich daaruit verklaren, dat bij de 
vocaalstammen de laatste letter (kenletter) van den praesensstam een 
klinker is; de a- en ë-stammen onderscheiden zich echter ook door 
eene andere vorming van het futurum, de a-stammen bovendien nog 
van den coniunctivus praesentis. 

De wijze waarop de verschillende van den praesensstam afgeleide 
vormen der verba vocalia waarschijnlijk zijn ontstaan, is te ingewikkeld, 
om haar hier in bijzonderheden uiteen te zetten. Men doet het eenvou¬ 
digst, zich voor te stellen, dat onder bepaalde omstandigheden 
de thematische vocaal (§ 186, kleine letter), die, naar de vervoe¬ 
ging van scrlbö gerekend, op den stamklinker zou moeten volgen, 
ontbreekt of met den stamklinker samengetrokken is. 

De stamklinker behoudt in dat geval zijne oorspronke¬ 
lijke lange quantiteit, behalve vóór de uitgangen -m, -t, 
-nt, -nt- (-ntö enz.), -nd- en -r, waarvóór hij verkort wordt (audïs, 
maar audït; dêlës maar dëlét; laudds, maar laudat) vgl. § 16 ó). 

Aanm. In het oudere Latijn (Plautus e. a.) vindt men nog den langen 

klinker vóór den uitgang -t: ecit, vidët, arat, enz.. 

Eveneens kort is de stamklinker in die vormen die geheel naar scrlbö 
gaan: audïunt, audïam, dëlëam (dus ook audïö, dëlëö). 



§§ 213-214. VERBA. VOCAALSTAMMEN. 135 

1) 1-stammen: 

§ 213. Audïö ik hoor, praesens- (en verbaal-)stam: audï-. 

a) Volgt, naar de vervoeging van scrlbö gerekend, op de stamken- 
letter ï een a, ê, o of u, dan heeft geen verandering plaats, behalve 
dat de stamklinker verkort wordt (§ 34): audi-ö, auduam, audi-ëbam, 

audi’ës, audi-unt. 

Aanm. 1. Zoo ook audi-ét, omdat de e oorspronkelijk lang was (vgl. 
audi-ëtur); audi-ëndus, omdat de ë met u (o) wisselt (§ 206). 

Aanm. 2. Naast -iëbam vindt men in de oudere poëzie en ook bij 
latere dichters dikwijls -ïbam als uitgang van het imperf.: scïbam, lenlbat, 
nutrlbat Ofschoon Plautus ’lbam meer gebruikt dan -iëbam, is het toch 
niet waarschijnlijk, dat men hier met oorspronkelijke vormen te doen heeft: 
veeleer schijnt -ïbam ontstaan naar analogie van het imperfectum der ë- 
en a-stammen {audïbam bij audJre, zooals laudabam bij laudaré).] 

Bij het imperfectum op -ïbam ontstaat dan soms weer een futurum op 
-ïbö (in plaats van -iam), dat echter veel minder voorkomt: scibis (= sciës), 

lënJbunt. 

b) Zou, naar de vervoeging van scrïbö gerekend, op de stamken- 
ietter ï een andere i of korte ë moeten volgen, dan ontbreekt deze, 
maar is de stamkenletter lang (behalve vóór -t: zie § 212), dus: 

niet: *audi-is, 
n : *aadi-itur, 
,, : *audi-erem, 
n : *audi-e, 
V : *audi-ere, 
,/ : *aüdi-it, 

maar: audi-S]\ 
„ : audï-tur] 
„ : audï-rem] 
u : aadï] 
„ : audï-re; 
„ : audUt] enz. 

c) De infin, praes, pass, eindigt op -ri: audiri, 

Aanm. 3. Deze vorm is evenmin nog voldoende verklaard als de inf. 
praes. pass. der consonantstammen. Daar -r- hier oorspronkelijk schijnt te 
zijn (niet, zooals in den inf. praes. act., uit s ontstaan), kunnen de inf. op 
-re en op -rï moeilijk samenhangen. Over vormen op -rier, vgl. § 205. 

2) E-stam men: 

§ 214. Dëlèö ik verdelg, praesens- (en verbaal-)stam: dëlë^, 

a) Volgt, naar de vervoeging van scrïbö gerekend, op de stamken¬ 
letter ê een a of o, dan heeft geen verandering plaats, behalve dat de 
stamklinker verkort wordt (§ 34): dëié-ö, dëlë-am. 

b) Zou, naar de vervoeging van scrlbö gerekend, op de stamken¬ 
letter ê een andere e, een i of een u moeten volgen, dan ontbreekt 
deze, maar is de stamkenletter lang (behalve vóór -t, -nt (-nt-) en -nd-: 

zie § 212), dus: 
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niet: *dêle-e, 
V : *dële-ere, 
if : *déle-erem^ 
u : *dêle4Sf 

: *dëledmus, 
» : *dële4t, 
u : *dële-unt, 
n : *dële-undus^ 

maar: dëlè\ 
n : dèlë-re) 
;/ : dëlë-rem; 
w : dëlë-S] 

M : dëlë mas) 
u : dëlê-t] 
n : dëlë-nt] 
u : dëlè-ndiis] enz.. 

c) De indicat. futuri gaat niet uit op -am^ pass.: -ar, maar op -bö 
{•biSf -bitf enz., als scrïbö)^ pass.: -bor {-beris^ -bitar^ enz., als scrlbor)] 
vóór den uitgang -bö is de stamklinker altijd lang: dëlëbö, 

Aan{A. Deze nieuwe uitgang -bö is, op gelijke wijze als -bam in 't 
imperfectum, gevormd^ van den wortel bhü- (zie § 187, A. 1). Men be¬ 
denke, dat het gewone ë-futurum gelijkluidend zou zijn geweest met den 
indicati vus. 

d) De in/in. praes, pass. eindigt op -rï: dëlèrl 

3) A-stammen: 

§ 215. Laudö ik prijs, praesens- (en verbaal-)stam: lauda-. 

a) Zou, naar de vervoeging van scribö gerekend, op de stamkenletter 
a een e, een i of een u moeten volgen, dan ontbreekt deze, maar is 
de stamkenletter lang (behalve vóór -t, -nt (-nt-) en -nd-: zie § 212); dus: 

niet: ^lauda-e, 
I, : * lauda-ere^ 
,, : *lauda-erem, 
„ : *lauda-is, 
t, : *lauda4t, 
u : *lauda-unt, 

maar: lauda\ 
u : lauda-re] 
» : laadd-reni) 
n : lauda-s ; 
» : laudd-t) 
„ : laudd-nt) enz.. 

b) In den pers. sing. indicat. praes. is de stamklinker met den 
uitgang samengetrokken: *lauda-ö wordt laudö; zoo ook in het pas¬ 
sivum: lauda-or^ laudor (uit *laudör^ met verkorting van de ö overeen¬ 
komstig § 16 A; vgl. § 41). 

c) De coniunctivus praesentis gaat uit op -em: laudém, laudés, 
laudét, enz.; pass.: laudér^ laudéris^ laudètur^ enz.. 

Aanm. 1. Deze coniunctivus is een overblijfsel van den ouden coniunc¬ 
tivus op -ê-, die in andere conjugaties als futurum gebruikt werd (§ 188). 
De a-coniunctivus was voor de a-stammen onbruikbaar, daar hij met den 
indicati vus zou zijn samengevallen. 

Aanm. 2. Doordat de klinker die op den stamklinker volgde, hier lang 
was, is niet deze, maar de eerste gebleven: *lauda-êtis, laudëtis (in laudèm 
enz. later verkort). 
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d) De indicat futuri gaat uit op -bo, pass.; -bor; vóór den uit¬ 
gang -bö is de stamklinker altijd lang: lauda-bö. 

é) De infin. praes. pass. eindigt op -ri: lauda-n. 

B. Perfectum- en supinumstam. 

§ 216. Het perfectum der regelmatige vocaalstammen gaat uit op -vï: 
vóór den uitgang -vï is de stamklinker lang: audl-vl, dêlë-vï, lauda-vl. 

Het supinum wordt evenzoo gevormd als bij scrJbö: audl-tum, dêlë- 

tum, lauda-tum. 

PARADIGMATA. 

§ 217. Om een goed overzicht te geven, laten we nu de paradig¬ 
mata of voorbeelden volgen van de vervoeging der tot dusver 
besproken verba; daar scrïbö reeds in zijn geheel behandeld is, nemen 
we als consonantstam nu carpö ik pluk; 

10. consonantst. conjug.): carpö ik pluk, praes.st. en verb.st.: carp--, 
20. ï-st. (4de n ): audiö ik hoor, v tf tf 1 ciudi~ f 

30. ê-st. (2de ): dêkö ik verdelg, w u tf I dclc- j 

40. a-st (iste „ ): laadö ik prijs, « ri « ! ICLUdci-^ 
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1. ACTIVUM 

A. Tempora imperfecta 

1) Indicativus 

a) praesentis 

§ 218. § 219. § 220. § 221. 
carpo ik plak audiö ik hoor dëleö ik verdelg laudö ik prijs 
carpis audïs dëlès laudas 
carpit audït dêlët laudat 
carpimus audlmus dëlëmus laudamus 
carpitis audïtis dëlëtis laudatis 
carpunt audiunt dëlënt laudant 

b) imperfecti 

carpëbam ik plakte audiëbam ik hoorde dëlebam ik verdelgde laudabam ik prees 
carpëbas audiëbas dëlëbas laudabas 
carpëbat audiëbat dëlëbat laudabat 
carpëbamus audiëbatnus dëlëbamus laudabamus 
carpëbatis audiëbatis dëlëbatis laudabatis 
carpëbant audiëbant dëlëbant laudabant 

c) f u t u r i 

carpam ikzalplakken audiam ikzalhooren dtXébö ikzalverdelgen laudabo ik zal prijzen 
carpës audiës dëlëbis laudabis 
carpët audiët dclêbit laudabit 
carpëmus audiëmus dëlëbïmus laudabïmus 
carpëtis audiëtis dëlëbïtis laudabitis 
carpënt audiënt dëlëbunt laudabunt 

2) Coniunctivus 

a) praesentis 

carY)dm(dat)Uiplukke a.\id\3im{dat)ikhoore dëleam (dat) ik ver- laudëm (dat) ik prijze 
carpas audias deleas delge laudes 
carpat audiat dëleat laudët 
carpamus audiamus dëleamus laudëmus 
carpatis audiatis dèleatis laudëtis ' 
carpant audiant dëleant laudënt 
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II. PASSIVUM 

A. Tempora imperfecta 

1) Indicativus 

a) praesentis 

§ 222. § 223. § 224. 
cdiX^oxikwordgeplukt2MÓ\QX ik word ge- dëleor ik word ver 

§ 225. 
laudor ik word ge- 

carperis 
carpitur 
carpimur 
carpiminï 
carpunlur 

audiris 
audïtur 
audïmur 
audïmim 
audiuntur 

koord dêlëris 
dêlëtur 
dëlëmur 
dëlëminï 
dëlëntur 

b) imperfecti 

delgd laudaris 
laudatur 
laudamur 
laudaminï 
laudantur 

prezen 

(:2cxpth2LxikwerdgepL audiëbar ik werd ge- delëbar ik werd ver- laudabar ik werd ge- 

carpëbaris 
carpëbatur 
carpëbamur 
carpëbaminï 
carpëbantur 

audiëbaris 
audiëbatur 
audiëbamur 
audiëbaminï 
audiëbantur 

koord dëlëbaris 
dëlëbatur 
dëlëbamur 
dëlëbaminï 
dëlëbantur 

c) f u t u r i 

deigd laudabaris 
laudabatur 
laudabamur 
laudabaminï 
laudabantur 

prezen 

carpar ik zal gepl. audiar ik zal gek. delëbor ik zal verd. laudabor ik zal gepr. 

carpêris 
carpëtur 
carpëmur 
carpëminï 
carpëntur 

worden audiëris 
audiëtur 
audiêmur 
audiëminï 
audiëntur 

worden dëlëbëris 
dëlëbitur 
dëlëbimur 
dèlëbiminï 
dëlëbuntur 

2) Coniunctivus 

a) praesentis 

worden laudabëris 
laudabitur 
laudabimur 
laudabiminï 
laudabuntur 

worden 

carpar (dat) ik worde audiar {dat) ik worde delear {dat) ik worde lauder {dat) ik worde 

carparis 
carpatur 
carpamur 
carpaminï 
carpantur 

gepl. audiaris 
audiatur 
audiamur 
audiaminï 
audiantur 

gek dëlearis 
dëleatur 
dëleamur 
dëleaminï 
dëleantur 

verd. laudëris 
laudëtur 
laudëmur 
laudêminï 
laudëntur 

gepr. 
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carperëm {dat) ik 
carperês plukte 
carperët 
carperëmus 
carperëtis 
carperént 

audïrém 
audïrës 
audTrët 
audïrëmus 
audïrêtis 
audïrënt 

b) imperfecti 

{dat) ik 
hoorde 

delërëm {dat) ik laudarëm {dat) ik 
dëlërës 
dëiërët 
dëlërëmus 
dëiërëtis 
dëiërënt 

verdelgde laudarës 
laudarët 
laudarëmus 
laudarëtis 
laudarënt 

preze 

3) Imperativus praesentis 

carpe plak audl hoor dëlë verdelg lauda prijs 
carpitö gij moet pL audïtö gij moet h, dëlëlö gij moet verd. laudatö gij moet pr. 
carpitö hij moei pL audïtö hij moet h. dëiëtö hij moet verd. laudatö hij moet pr. 
carpite plukt audït6 hoort dëlëte verdelgt laudate prijst 
QZxpWöit gj moet pl. audïtöte gij moet h. gij moet verd. \2i\xd^{ö\t gy moet pr. 
carpuntö zy moeten pl. audiuntö zij moeten h. dëlëntö zij moeten verd. laudantö zij moeten pr. 

4) Infinitivus a) praesentis 

carpëre plukktn audlre hooren dëlëre verdelgen laudare prijzen 

b) futuri 

carptürus, -a, -um audïtürus, -a, -urn dëlëtörus, -a, -um laudatürus, -a, -um 
esse te zuil. plukk. esse te zuil. hooren esse te zuil. verd. esse te zuil. prijzen 

5) Participium a) praesentis 

carpëns, -èntis pluk- audiëns, -ëntis hoo- dëlëns, -ëntis verdel- laudans, -antis prij¬ 
kend rend gend zend 

b) futuri 

carpturuS; -a, -um auditurus, -a, -um dëlelurus, -a, -um laudaturus, -a, -um 
zullende plukken zullende hooren zullende verdelgen zullende prijzen 

carpendl 
carpendö 
(ad) carpendum 
carpendö 
van het plukken 
aan » w 
{tot) » V 
door « „ 

6) Gerundium 

audiendi 
audiendö 
(ad) audiendum 
audiendö 
van het hooren 
aan n „ 
{tot) tt tf 
door n u 

dëlendl 
dëlendö 
(ad) dëlendum 
dëlendö 
van het verdelgen 
aan » n 
{tot) „ 
door n U 

laudandT 
laudandö 
(ad) laudandum 
laudandö 
van het prijzen 
aan u „ 
{tot) „ t, 
door „ „ 

7) Supinum 

carptum om te plukken auditum om te hooren dëlëtum om teverdelgen laudatum omte prijzen 
carptü te plukken audltü te hooren dëlëtü te verdelgen laudatü te prijzen 
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b) imperfecti 

carpërër {dat) ik wer- audïrër {dat) ik wer- dêlêrër {dat) ik wer- {dat) ik werde 
carpërêris de gepl. audïrêris de geh, dëlërêris de verd. laudarëris gepr. 

carpërëtur audïrëtur dëlërëtur 
carpërëmur audïrëmur dëlêrëmur 
carpërëminï audïrëminï dëlërëminï 
carpërëntur audïrëntur dëlërëntur 

3) Imperativus praesentis 

laudarëtur 
laudarëmur 
laudarëminï 
laudarëntur 

carpere word geplukt audïre word gehoord dëlére word verdelgd 
csix^iioxgym.gepL w. z.\xi^\\.oxgymoetgeh.w. dëXtiorgym. verd. w. 
carpitor hy m.gepl. w. auditor hij m. geh. w. dëlëtor hij m. verd. w. 
cdix\)\xx[\x[\ wordt gepl. audïmini wordt geh. dëlëminï wordt verd. 

laudare word geprezen 
XdiWd^iox gij m. gepr. w. 
laudator hij m. gepr. w. 
laudaminï wordt gepr. 

carpuntor zy moeten audiuntor zij moeten delëntor zy moeten laudantor zij moeten 
gepl. worden geh. worden verd. worden ^ worden 

4) Infinitivus a) praesentis 

carpïgepl. te worden 2L\xd\x\ geh. te worden dêlërï verd. te worden X^wA^xx gepr. te worden 

b) futuri 

carptum ïrï gepl. te audïtum ïrï gehoord dëlëtum ïrï verd. te laudatum ïrï gepr. te 
zullen worden te zullen worden zullen worden zullen worden 

5) Gerundivum 

carpëndus, -a, -um audiëndus, -a, -um 
die geplukt moet die gehoord moet 
worden worden 

dëlëndus, -a, -um 
die verdelgd moet 
worden 

laudandus, -a, -um 
die geprezen moet 
worden 
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B. Tempora perfecta 

1) Indicativus 

a) perfecti 

carpsï ik heb geplukt audïvï ik heb gehoord dêlëvï ik heb verdelgd laudavï ik heb geprezen 
carpsïstï audïvïstï dëlëvïsti laudavïstï 
carpsït audïvït dëlëvït laudavït 
carpsïmus audïvïmus dëlëvïmus laudavïmus 
carpsïstis audïvïstis dëlëvïstis laudavïstis 
carpsërunt audïvërunt dëlëvërunt laudavërunt 

b) plusq uamperfecti 

carpsëram ik had ge- zwdlvhxkm ik had ge- dëlevëram/^/iöflfv^r- laudavëram 
carpseras plakt audi veras hoord delëveras delgd laudaveras prezen 
carpserat audi verat dëlëverat laudaverat 
carpsëram us audïveramus deleveramus laudaveramus 
carpseratis audiveratis deleveratis laudaveratis 
carpserant audïverant dëlëverant laudaverant 

d) futuri exacti 

carpsëro ik zalgepL audivëro ik zalgeh. dëlevëro ik zal verd. 
carpseris hebben audïveris hebben dêlëveris hebben 
carpserit 
carpserimus 
carpseritis 
carpserint 

audïverit 
audïverimus 
audïveritis 
audïverint 

dëlëverit 
dëlëverimus 
dëlëveritis 
dëlëverint 

laudavërö ik zal gepr. 
laudaveris hebben 
laudaverit 
laudaverimus 
laudaveritis 
laudaverint 

2) Coniunctivus 

a) perfecti 

Q2irYisMm{dat)ikheb- 2ind\\tnm{dat)ikheb-Al\t\énm(dat)ikheb‘\z\xd^\éx\m (dat) ik 
carpseris be gepL audïveris be geh. dëiëveris be verdelgd laudaveris hebbe 
carpserit audïverit dëlëverit laudaverit geprezen 
carpserimus audïverimus dëlëverimus laudaverimus 
carpseritis audïveritis dëlëveritis laudaveritis 
carpserint audïverint dëlëverint laudaverint 
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S, 1 
sum 
es 
est 

carptus, ^ 
-a, -um|' 

, (sumus 
estis 

isunt 
ik ben geplukt 

, f eram 
carptus. 

-“"’lerat 
f eramus 

eratis 
-aCi -a jgrant 

ik was geplukt 

i (ero 
carptus, eris 
-a, 

i erimus 
“■■P*'' eritis 

Urunt 
ik zal geplakt zijn 

carptus, 

carpti, 
-ae, -a 

(dat) ik zy geplukt 

B. Tempora perfecta 

1) Indicativus 

a) perfecti 

( sum 
es 

audïtus, 
-a. -um|” 

audïti, \ 

dêlëtusf 
sum 
es 

I sumus 
, estis 
Isunt 

ik ben gehoord 

-a, 

f sumus 
estis 

isunt 
ik ben verdelgd 

audïtus, 

b) plusquamperfecti 

j 
eram 
eras 

eram 
eras 

-«• -“«"lerat 
f eramus 

eratis 
-ae, -a 

ik tt'fls gehoord 

deletus, 1 * 
’ < tioa 

-"> -“"’lerat 
{eramus 

eratis 
lerant 

ik was verdelgd 

c) futuri exacti 

ero 
eris 

, (( 
audïtus,) 

' \ tlla 
-a, -umj^^jj 

i erimus 
eritis 

dêiëtus, I 
-a, -urn 

ero 
j eris 
lerit 
f erimus 

pIótT I 

-ae, -a I erunt 

^eritis 
-ae, -a | 

laudatus, 
-a, -urn 

_ f sumus 
laudah, 1 3JJ3 

isunt 
ik ben geprezen 

laudatus, j 
-a, -urn 

eram 
. eras 
I erat 
{eramus 
{eratis 
i erant 

ik was geprezen 

laudatus, 
-a; -urn 

_ f erimus 
laudati, Lritis 

i erunt 

ik zal gehoord zijn ik zal verdelgd zyn Ui zal geprezen zgn 

2) Coniunctivus 

o) perfecti 

1 sim 
! SIS 

Isit 

audïtus, 1 
-a, -urn 1 

[ sim 
sïs 

[sit 

dëlëtus, J 
-a, -um 

[ sim 
sïs 

Isit 

laudatus,} 
-a, -um 1 

i sïmus 
1 sitis 
Isint 

audïtï, 1 
-ae, -a | 

[ sïmus 
sïtis 

isint 

dëlëtï, 1 
-ae, -a ] 

[ sïmus 
sïtis 

i sint 

laudati, 1 
-ae, -a | 



144 BUIGINGSLEER. § 226. 

b) plusquamperfecti 

carpsissém (dat) ik 
carpsissês haddegepl. 
carpsissët 
carpsissêmus 
carpsissêtis 
carpsissënt 

audivissëm (dat) ik dëiëvissëm (dat) ik laudavissëm (dat) ik 
a.\iiiv\ssts haddegeh. dêiëvissës laudavissës hadde 
audivissët dëlêvissët laudavissët geprezen 
audïvissëmus dêiëvissëmus laudavissëmus 
audïvissëtis dëlëvissëtis laudavissëtis 
audïvissënt dëiëvissënt laudavissënt 

3) Infinitivus perfecti 

carpsisse geplukt te audïvisse gehoord te dëlëvisse verdelgd te laudavisse geprezen 
hebben hebben hebben te hebben. 

C. VERVOEGING DER VERBA DEPONENTIA. 

§ 226. Gelijk in § 181 reeds opgemerkt werd, bestaan er in het 
Latijn verschillende werkwoorden die bijna uitsluitend passieve 
vormen hebben, maar met actieve (of reflexieve) beteekenis: 
de zoogen. verba dèpönentia: loquor ik spreek; laetor (i) ik ver¬ 
heug mij. 

Aan het activum ontkenen deze werkwoorden slechts het meerendeel 
hunner nominaalvormen (§ 183): 

het participium praesentis, 
het participium futuri, 
den infinitivus futuri (dus nooit locutum iri\), 
het gerundium en 
het supinum. 

Passieve beteekenis heeft alleen hun gerundivum. 

Aanm. 1. Van sommige deponentia heeft ook het participium perfecti 
passieve beteekenis: vgl. § 308. 

aanm. 2. De benaming dêpönens, die de Romeinsche taalgeleerden voor 
deze werkwoorden bezigden, berust in ieder geval op eene onjuiste voor¬ 
stelling: inderdaad is de verklaring der deponentia te zoeken in 

i het wezen van het Latijnsche passivum. 

Het Latijnsche passivum is nl. eigenlijk een inedio-passivum, d. w. z. 
het dient ook tot aanduiding van een genus dat bij het Grieksche werk- 
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b) plusquamperfecti 

carptus, J 
-a, -um 1 

[ essem 
essës 

i esset 

audïtus, j 
-a, -umj 

essem 
essës 

[ esset 

deletus, j 
-a, -um 1 

' essem 
essës 

[ esset 

laudatus, j 
-a, -um 1 

carptï, j 
-ae, -a j 

f essëmus 
essëtis 

1 essent 

audïli, j 
-ae, -a | 

[ essëmus 
essëtis 

1 essent 

dëlëtï, J 
-ae, -a | 

f essëmus 
essëtis 

i essent 

laudatï, 1 
-ae, -a | 

essem 
essës 
esset 

essëtis 
essent 

[dat) ik ware gepr. dat) ik ware gepl. (dat) ik ware geh, (dat) ik ware verd. 

3) Infinitivus perfecti 

carptus, -a, -um esse audïtus, -a, -um esse dëlètus, -a, -um esse laudatus, -a, -um esse 
geplukt te zijn gehoord te zijn verdelgd te zijn geprezen te zijn 

4) Participium perfecti 

carptus, -a, -um 
geplukt 

audïtus, -a, -um 
gehoord 

deletus, -a, -um 
verdelgd 

laudatus, -a, -um 
geprezen. 

woord eene belangrijke rol speelt, m^ar in het Latijn als zoodanig verdwe¬ 
nen is: het medium. Vgl. § 200. 

Het medium geeft te kennen, dat het subject nog op eene andere wijze 
dan als subject bij de door het werkwoord uitgedrukte handeling (toestand 
enz.) betrokken is, de handeling voor zich zelf, aan zich zelf, met het oog 
op zich zelf verricht, m. a. w. dat de drager der handeling daarvan eene 
of andere terugwerking ondervindt. 

Het staat dus, wat zijne beteekenis aangaat, in het midden tusschen het 
activum en het passivum: daaraan ontleent het zijn naam; inderdaad is 
het echter oorspronkelijker dan het passivum, en heeft het passieve gebruik 
zich uit het mediale in dier voege ontwikkeld, dat in het medium de eene 
zijde — de werking van het subject — op den achtergrond geraakte, en 
alleen de andere — de aan het subject uitgeoefende werking — bleef: 
zoo wordt bijv. lavor ik wasch mij, tot: ik word gewasschen, wanneer op het 
object der handeling alle nadruk valt. Vandaar dat in het Latijn vele 
passieve verba nog reflexieve (d. i. mediale) beteekenis hebben>: moveor 
ik beweeg mij, enz.. Vgl. § 494. 

De beteekenis nu van sommige werkwoorden bracht mede, dat ze van 
huis uit bij voorkeur in dit medium gebruikt werden, omdat ze reeds op 
zich zelf eene nadere betrekking van het subject tot de handeling (toestand, 
gebeurtenis) aanduidden (bijv. de verba die een voelen uitdrukken: vgl. in 
het Latijn vereor ik vrees, irascor ik word toornig, enz.). 

In het Latijn echter trad het passivum hier in de plaats van het medium, 
en kwamen zulke werkwoorden dus voornamelijk of uitsluitend in het 

passivum voor. 
De Latijnsche deponentia zijn derhalve oorspronkelijk zoogen. 

WOLTJER, Lat. Gramm. 6e druk. 10 
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media tantum, d. w. z. werkwoorden die tengevolge van hun beteekenis 
altijd of bijna altijd in den medialen vorm gebezigd werden. 

Later werd de schakeering, die tot het gebruik van den medialen vorm 
aanleiding gaf, dikwijls niet meer gevoeld; maar de mediale vorm bleef: 
vgl. bijv. reor en puto (beide: ik meen). Vele deponentia verraden echter 
nog door hun reflexieve beteekenis hun oorsprong: ulciscor ik wreek mij, 
proficiscor ik begeef mij op weg, vertrek, laetor ik verheug mij, enz. Vgl. 
§ 494, A. 2. 

Wanneer men met dezen oorsprong der deponentia rekening houdt, 
begrijpt men tevens, dat ze geen scherp begrensde groep vormen, maar 
dikwijls met activa wisselen: vgl. bijv. mereo ik verdien en mereor (bij ons 
bijv. keeren (intrans.) en zich {om)keeren). De nadere betrekking tot het 
subject behoefde niet altijd uitgedrukt te worden; gelijk ook wij kunnen 
zeggen: hij nam zich eene vrouw^ of: hij nam eene vrouw. 

De vormen der regelmatige deponentia komen op dezelfde wijze tot 
stand als de overeenkomstige der andere regelmatige werkwoorden. 

PARADIGMATA. 

A. Tempora imperfecta 

1) Indicativus 

a) praesentis 

. § 226fl. § 227. 

blandior ik vlei 
blandïris gij vleit 
blandïtur hy^ zy^ het vleit 
blandïmur wij vleien 
blandïmini gij vleit 
blandiuntur zij vleien 

loquor ik spreek 
loquëris gy spreekt 
loquitur hy^ zij^ het spreekt 
loquimur wij spreken 
loquiminï gij spreekt 
loquuntur zij spreken 

b) imperfecti 

loquebar ik sprak blandiëbar ik vleide 
blandiêbaris gy vleidet 
blandiêbatur hy vleide 
blandiëbamur wij vleiden 
blandiëbaminï gij vleidet 
blandiëbantur zij vleiden 

loquebaris gij spraakt 
loquëbatur hij sprak 
loquëbamur wy spraken 
loquëbaminï gij spraakt 
loquëbantur zij spraken 
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Omdat echter het onderscheid in beteekenis verwarring zou kunnen 
veroorzaken, laten we hier de paradigmata der verschillende conju¬ 

gaties in hun geheel volgen. 

We nemen daartoe: 

als consonantstam: loquor ik spreek, locütus sum, loquï{% 184) 
n ï-stam: blandior ik vlei, blandiius sum, blandlfi 
„ ë-stam: vereor ik vrees, verïtus sam, verëri 
„ a-stam: hortor ik vermaan, hortdtas sum, hortdrl, 

Aanm. 3. In blandior en hortor zijn praesensstam en verbaalstam gelijk 
(blandi- en horta-). In vereor hoort de ë niet tot den verbaalstam; geheel 
regelmatige deponentia der ê-stammen (als dêleo, dèlëtum) zijn er niet (zie 

8 303). 
Over locütus vgl. § 283, A. 8. 

Aanm. 4. Daar blandior een dativus na zich heeft, bezit het alleen een 

onpersoonlijk passivum (vgl. § 394). 

PARADIGMATA. 

A. Tempora imperfecta 

1) Indicativus 

a) praesentis 

§ 228. § 229. 

vereor ik vrees hortor ik vermaan 

verêris gy vreest hortaris gj vermaant 

verëtur hijy zy^ het vreest hortatur hy, zy^ het vermaant 

verêmur wij vreezen hortamur wij vermanen 

verêminï gy vreest hortaminï gij vermaant 

verëntur zij vreezen hortantur zy vermanen 

b) imperfect! 

verêbar ik vreesde hortabar ik vermaande 

verëbaris gj vreesdet hortabaris gij vermaandet 

verëbatur hij vreesde hortabatur hy vermaande 

verëbamur wij vreesden hortabamur wj vermaanden 

verëbaminï gy vreesdet hortabaminï gij vermaandet 

verëbantur zij vreesden hortabantur zij vermaanden 
10* 
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c) futuri 

loquar Ik zal spreken blandiar ik zal vleien 
loquëris gij zult u blandiëris gy zult „ 
loquêtur hij zal M blandiëtur hij zal V 
loquêmur wy zullen » blandiëmur wy zullen „ 
loquêminï gij zult tt blandiëminï gy zult „ 
loquëntur zij zullen U blandiëntur zij zullen „ 

2) Coniunctivus 

a) praesentis 

loquar (dat) ik spreke blandiar (dat) ik vlek 
loquaris gij spreket blandiaris gy vleiet 
loquatur hy spreke blandiatur hij vleie 
loquamur wij spreken blandiamur wij vleien 
loquaminï gij spreket blandiaminï gij vleiet 
loquantur zij spreken blandiantur zy vleien 

b) imperfecti 

loquërer sprake blandirer (dat) ik vleide 
loquerëris gij spraket blandïrëris gy vleidet 
loquerëtur hy sprake blandïrëtur hij vleide 
loquerëmur wij spraken blandïrëmur wij vleiden 
loquerëminï gy spraket blandïrëminï gij vleidet 
loquerentur zij spraken blandïrentur zij vleiden 

3) 1 Itnperativus praesentis 

loquëre Spreek blandïre vlei 
loquitor gij moet spreken blandïtor gij moet vleien 
loquitor hij moet spreken blandïtor hij moet vleien 
loquiminï spreekt blandïminï vleit 
loquuntor zij moeten spreken blandiuntor zij moeten vleien 

4) Infinitivus a) praesentis 

loquï spreken blandïri vleien 

b) futuri 

iocütürus, -a, -um esse te zullen blandïtürus, -a, -um esse te zullen 
spreken vleien 
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c) f u t u r i 

verëbor ik zal vreezen hortabor ik zal vermanen 

verêbëris gij zult u hortabëris gij zult tt 

verëbitur hij zal V hortabitur hij zal u 

verëbimur wy zullen w hortabimur wij zullen M 

verëbiminï gij zult n horlabiminï gij zult ft 

verëbuntur zij zullen n horlabuntur zij zullen tl 

2) Coniunctivus 

a) praesentis 

verear (dat) ik vreeze horter (dat) ik vermane 

verearis gij vreezet hortëris gij vermanet 

vereatur hij vreeze hortëtur hy vermane 

vereamur wij vreezen hortëmur wij vermanen 

vereaminï gij vreezet hortëminï gy vermanet 

vereantur zij vreezen hortentur zij vermanen 

b) imperfecti 

vererer (dat) ik vreesde hortarer (dat) ik vermaande 

verërëris gy vreesdet hortarëris gij vermaandet 

verërëtur hij vreesde hortarëtur hy vermaande 

verërëmur wy vreesden hortarëmur wij vermaanden 

verërëminï gij vreesdet hortarëminï gij vermaandet 

verërentur zij vreesden hortarentur zij vermaanden 

3) Imperativus praesentis 

verëre vrees hortare vermaan 

verëtor gij moet vreezen horiator gy moet vermanen 

verëtor hij moet vreezen hortator hij moet vermanen 

verëmini vreest hortaminï vermaant 

verëntor zy moeten vreezen hortantor zij moeten vermanen 

4) Infinitivus a) praesentis 

verërï vreezen hortarï vermanen 

6) f u t u r i 

veritürus, -a, -um esse iezullen hortatürus, -a, -um esse te zullen 
vreezen vermanen 
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5) Participium d) praesentis 

loquëns, -ëntis sprekend blandiêns, -ëntis vleiend 

h) futuri 

1 ocütür us, -a, -um zullende spreken blandïtürus, -a, -um zullende vleien 

6) Gerundium 

loquendï van het spreken blandiendï van het vleien 
1 oquendö aan » » blandiendö aan „ » 
(ad) loquendum (tot) „ „ (ad) blandiendum {tot) . 
1 oquendö door „ „ blandiendö door » v 

7) Gerundivum 

loquendus,-a,-um die gesproken blandiendum est er moet gevleid 
moet worden worden 

8) Supinum 

locütum om te spreken blanditum om te vleien 
locütü te spreken blandïtü te vleien 

B. Tempora perfecta 

1) Indicativus 

a) perfecti 

locutus, 
-a, -um 

ocutï, 
-ae, -a 

sum 
es 
est 
sumus 
estis 

I sunt 

ik heb gesproken 
gy hebt 
hy heeft „ 
wij hebben „ 
gy hebt „ 
zij hebben „ 

blanditus, { 

let 
blandm, 

-ae, -a I 

ik heb gevleid 
gy hebt n 
hij heeft „ 
wy hebben » 
gy hebt „ 
zy hebben „ 

b) plusquamperfecti 

locütus, 
-a, -um 

locütï, 
-ae, -a 

eram ik had gesproken 
eras gy hadt „ 
erat hy had „ 
eramus wy hadden » 
eratis gij hadt „ 
erant zy hadden „ 

blanditus, 
a-, -um 

blandftï, 
-ae, -a 

eram ik had gevleid 
eras gy hadt „ 
erat hy had „ 
eramus wij hadden „ 
eratis gij hadt „ 
erant zij hadden » 
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5) Participium a) praesentis 

verens, -ëntis vreczcnd hortans, -antis vermanend 

b) futuri 

veritürus,-a,-urn zullende vreezen hortatürus, -a, -um zullende ver¬ 
manen 

6) Gerundium 

verendï van het vreezen hortandi 
Verendö aan n » hortandö 
(ad) verendum {tot) w 
V e r e n d ö door » 

van het vermanen 

aan v v 
(ad) hortandum (tot) » » 
hortandö door » v 

7) Gerundivum 

verendus, -a, -um die gevreesd hortandus, -a -um die vermaand 
moet voorden moet worden 

8) Supinum 

verïtum 
verïtü 

om te vreezen 
te vreezen 

hortatum 
hortatü 

om te vermanen 
te vermanen 

.1 verïtus. 

veritï, I 
-ae, -a| 

verïtus, 
-a. -um 

B. Tempora perfecta 

1) Indicativus 

a) perfecti 

sum ik heb gevreesd 
hortatus, | 

j sum 

es 
est 

gy hebt 
hy heeft 

tt 
n 

-a, -um ] 1 est 

sumus 
estis 
sunt 

wy hebben 
gij hebt 
zij hebben 

» 
tf 

tf 

hortatï, ) 
-ae, -a | 

[ sumus 
estis 

1 sunt 

ik heb vermaand 
gy hebt v 
hij heeft n 

zij hebben v 

verïti «, I 

ik had gevreesd 
gij hadt » 
hy had » 

eramus wy hadden » 
{ eratis gy hadt 

b) plusquamperfecti 

eram 
hortatus, 1 

lerat 

-ae, -a | hadden u 

ik had vermaand 
gij hadt V 
hij had » 

eramus wij hadden w 
hortatï, j 

lerant zij hadden » 



152 BUIGINGSLEER. §§ 226a-227. 

c) futuri exacti 

blandïtus, I ik zal gevleid hebben 

-a,-um f '' •' -a -um r"® ” 
I erit hg zal » « ' (erit hg zal „ « 

locütï, I " " hbnHTiï f wg zullen « 

-ae,-ai^"*'® -a) * 
I erunt zij zullen ,, „ ' {erunt zi/ zullen » 

2) Coniunctivus 

f 

a) perfect! 

locütusj®™ ^ hebbe gesproken .. . {s\m (dat) ik hebbe gevleid 

-a. -um I f? f ff^ ' a ü; sïs gij hebbel „ 
hif hebbe „ I cif hn Ui>hhr> 
wy hebben „ 
gij hebbel „ 
zij hebben „ 

< SIS 
•a, .um|^.| 

locütï, l"'”” 

(sint 
-ae, 

Msit 

blandill, I'!™* 
' < SltlS 

-ae, -a . . 
' I sint 

gij hebbel 
hij hebbe 
wij hebben 
gij hebbel 
zij hebben 

b) plusquamperfecti 

locülus, )'^!" blandllüS, f * Kodde g„Uid 
-a,-um ’ -a -umi“®^® gg haddet „ 

kg kodde „ ™(esset hg hadde „ 
wg hadden „ \ essêmus wij hadden „ 
gij haddet „ blanditi, J ^ 

zij hadden „ | essent zij hadden „ 

1 I esset 
(essêmus 

locuti, I 
{ essetis 

-ae, -al 
I essent 

3) Infinitivus perfecti 

locütus, -a, -um esse gesproken te hebben blanditus, -a, -um esse gevleid te hebben 

4) Participium perfecti 

locütus, -a, -um gesproken hebbende blandïtus, -a, -um gevleid hebbende 
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veritus, ) 
-a, -um I 

verïli, j 
-ae, -a| 

verïtus, { 
-a, -um I 

verïtï, f 
-ae, -a \ 

verïtus, I 
-a, -um I 

verïtï, I 
-ae, -aj 

verïtus, -i 

c) futuri exacti 

ik zal gevreesd hebben , _ ^ ero ik zal vermaand hebben 
hortatus, •• cni yiilf .. „ < eriS ZtlU n n 

„ i erit hij zal n » 
„ 1 - - r erimus wy zullen » n 
„ hortati, 

„ I erunt zij zullen v » 

erö 
eris gy zult 
erit hij zal 
erimus wij zullen 
eritis gij zult 
erunt zij zullen 

2) Coniunctivus 

a) perf ecti 

(dat) ik hebbe gevreesd 
gij hebbet » 
hij hebbe 

IS wy hebben 
gij hebbet 
zij hebben 

.sim (dat) ik hebbe vermaand 
hortatus, gij hebbet . 
-a, -urn [ ^ 

wij hebben » 
gij hebbet « 
zij hebben „ 

, _ . sïmus 
sïtis 

-Msint 

b) plusquamperfecti 

(dat) ik hadde gevreesd . ( essem (dat) ik hadde vermaand 
gii haddet » ^ | essês gij haddet » 

-a. -um _ . ,r 
gij haddet 
hy hadde 
wij hadden 
gy haddet 
zij hadden 

lesset 
, _ . essemus 

essêtis 
\ essent 

hy hadde 
wij hadden 
gij haddet 
zij hadden 

3) Infinitivus perfecti 

1, -um esse gevreesd te hebben hortatus, -a, -um esse vermaand te hebben 

4) Participium perfecti 

verïtus, -a, -um gevreesd hebbende^ hortatus, -a, -um vermaand hebbende 
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D. CONIUGATIO PERIPHRASTICA l). 

§ 230. Behalve de tot dusver besproken gewone vormen heeft het 
Latijn nog de zoogen. coniugatio periphrastica of omschrij¬ 
vende vervoeging, aldus geheeten, omdat in haar «//^vormen door 
cmschryving gemaakt worden, terwijl van de gewone vervoeging er 
slechts enkele omschreven worden (bijv. laadatus sum). 

Door de coniugatio periphrastica wordt geen handeling, maar een 
voortdurende toestand te kennen gegeven. 

I. De coniugatio periphrastica in engeren zin is eene 
verbinding van het participium futuri activi of het gerun¬ 
divum met het werkwoord esse. 

a) Door het participium futuri, verbonden met het werkwoord esse, 
wordt te kennen gegeven, dat men voornemens, van plan, of op 
het punt is (of was enz.), iets te doen, of in ’t algemeen, dat een 
feit onder zekere omstandigheden in de toekomst plaats 
vinden zal: laudatürus sum = ik ben zullende prijzen = ik ben van 
plan te prijzen. 

1) Indicativus 

praes. laudatürus sum ik ben van plan te (ik wil) prijzen 
imperf laudatürus eram ik was van plan te (ik wilde) prijzen 
fut laudatürus erö ik zal van plan zyn te (ik zal willen) 

[prijzen 
perf. laudatürus fuï ik ben van plan geweest te (ik heb 

[willen) prijzen 
plusq.perf laudatürus fueram ik was van plan geweest te (ik had 

[willen) prijzen 
fut. exact laudatürus fuerö ik zal van plan geweest zyn te 

[(ik zal hebben willen) prijzen 

2) Coniunctivus 

praes. laudatürus sim (dat) ik van plan zy te prijzen 
imperf. laudatürus essem (dat) ik van plan ware te prijzen 
perf. laudatürus fuerim (dat) ik van plan geweest zy te prijzen 
plusq.perf. laudatürus fuissem (dat) ik van plan geweest ware te 

[prijzen 

3) Infinitivus 

praes. laudatürus esse van plan zijn te prijzen 
perf. laudatürus fuisse van plan geweest zijn te prijzen 
fut. laudaturus fore (§ 209, 6, A.) van plan zullen zyn te prijzea. 

Aanm. Laudaturus esse dient ook als infin. fut. act. (§ 211), lauda- 
tunis sim als coniunct. fut. act. (§ 190). 

1) Het woord periphrasticus omschrijvend, is een, in het Middeleeuwsch Latijn van 

het Grieksche woord jisQicpQaaiq omschrijving, gevormd adjectief. 
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b) Door het gerundivum, verbonden met het werkwoord 
esse, wordt te kennen gegeven, dat iets gedaan behoort te wor- 

den: laudandus sum ik ben moetende geprezen worden = ik moet 

geprezen worden. 

1) Indicativus 

praes. laudandus sum ik moet geprezen worden (ik ben te 
[prijzen) 

imperf. laudandus eram ik moest geprezen worden (ik was te 
[prijzen) 

fut laudandus erö ik zal geprezen moeten worden 

[(ik zal te prijzen zijn) 

perf. laudandus fuï ik ben te prijzen geweest 

plusq.perf. laudandus fueram ik was te prijzen geweest 

fut exact. laudandus fueró ik zal te prijzen geweest zijn 

2) Coniunctivus 

praes. laudandus sum (dat) ik te pryzen zij 

imperf. laudandus essem (dat) ik te prijzen ware 

perf. laudandus fuerim (dat) ik te pryzen geweest zij 

plusq.perf. laudandus fuissem (dat) ik te prijzen geweest ware 

3) Infinitivus 

praes. laudandus esse te pryzen zijn 

perf laudandus fuisse te pryzen geweest zijn 

fut. laudandus fore te pryzen zullen zijn. 

§ 231. II. Op gelijke wijze kan men het participium praesentis 

activi of het participium perfecti passivi verbinden met 
esse, om, krachtens den aard van het participium, dat deel heeft (parti- 

ceps is) aan de natuur van een adiectivum, een voortdurenden 

toestand te kennen te geven: 

a) patiêns sum (eram enz.) ik ben (was enz.) lijdende, 

daarentegen patior ik lijd; 
oboediêns sum (eram enz.) ik ben (wasenz.) gehoorzaam, 

daarentegen oboediö ik gehoorzaam. 

b) Het participium perfecti passivi, verbonden met esse, is, wat 
den vorm betreft, gelijk aan het perf. passivi, maar toch bestaat er onderscheid 

in beteekenis. 
Men is bijv. bezig, een standbeeld op een graftombe te plaatsen. Wanneer 

dat werk afgelöOpen is, zeg ik: monuniento statua superimposita est: het 
standbeeld is op de graftombe geplaatst (geworden). 

Beschrijft iemand nu dit praalgraf, dan zegt hij ook: monumento statua 

superimposita est: het standbeeld is op de graftombe geplaatst, maar dan is het 
ongeveer gelijk in monumento est, het staat op de graftombe. 

Bezoekt iemand later het graf, nadat het standbeeld er door den storm is 
afgewaaid, dan zegt hij: monumento statua superimposita fuit: op de graf¬ 

tombe heeft een standbeeld gestaan, enz.. 
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Aanm. 1. Het part. perf. pass., verbonden met fore (§ 209, 6, 
Aanm.), wordt gebruikt ter aanduiding van een inf. fut. exacti passivi: 

otnnta fore explicata dat alles uitgelegd zal zijn; liberatam Graeciam fore 
dat Griekenland bevrijd zal zijn; se adeptum fore dat hij verkregen zal hebben. 
Vgl. § 591. 

Aanm. 2. Wanneer in afhankelijke zinnen een coni. fut. exact, moet 
staan, naast een praeteritum in den hoofdzin, gebruiken Sallustius, Livius 
en Tacitus gewoonlijk een partic. perf. met foret, forent: si designatus foret 
wanneer hij aangewezen zou zijn. Cic. gebruikt daarvoor een coni. 
plusqpf.. Zie § 563, 20. 

E. BIJZONDERHEDEN IN DE VERVOEGING. 

I. DE VORMING DER STAMTIJDEN. 

A. PRAESENSSTAM. 

1. Ongelijkheid van praesensstam en verbaalstam. 

§ 232. Terwijl bij de hierboven behandelde paradigmata carpo, 

audio, deleo en laudo de praesensstam (afgezien van de toevoeging van de 
thematische vocaal in carp-i-s enz.), althans uiterlijk, gelijk is aan den ver¬ 
baalstam (§ 184), zijn er andere werkwoorden wier praesens- 
en verbaalstam verschillen, doordat de eerste versterkt is. 

Dit is het geval bij de meeste consonantstammen en bij enkele 
vocaalstammen (§ 184, A. 2). 

Van geheel anderen aard dan de hier bedoelde veranderingen, die oorspr. 
alle met de bijzondere beteekenis van den praesensstam verband moeten 
gehouden hebben, zijn zuiver phonetische verschillen tusschen praesens en 
perfectum als in stingu-o - stinxi (§ 25, 1), ook in mïtto (uit *mUo: § 28, 6) 
— mïsi, e. d.. 

De veranderingen die de verbaalstam in het praesens kan ondergaan, 
zijn de volgende: 

1. Dikwijls is de verbaalstam in het praesens versterkt met 
eene n. Deze n kan 

a) aan den stam zijn tó^gevoegd (n-suffix), bijv.: 

-tem-n-o ik veracht, praes.stam ternn--. verb.stam tem- (perf. tem-p-si); 

si-n-o ik laat toe, „ „ sin- : „ „ si- ( , sr-vr); 
li n-o ik bestrijk, [„ „ lin- : „ „ //. (sup. ll-tum)-, 

somtijds met schijnbare metathesis (§ 29) in den verbaalstam, bijv.: 

cer-n-o ik onderscheid, perf. crê-vi-, 

sper-n-o ik versmaad, „ sprè-vi-, 

of wel b) (bij muta-stammen) in den stam zijn /«gevoegd ((n-infix); 
zij gaat dan vóór b en p in m over (§ 25, 4); bijv.: 
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vi-n-C‘0 ik overwin, praes.-stam vinc- : verb.stam vic- (sup. vic-tum)\ 
fa-n-d-o ik giet, t, » fand-\ v »/ fad-füd4)\ 
ru~m-p~o ik breek, u » rump-\ „ » rap- (sup. rup-tum). 

Aanm. 1. Inderdaad heeft men in sper-no — sprë-vi en dergelijke niet 
te doen met metathesis: aan beide ligt ten grondslag een tweelettergrepige 
wortel spërê-f die tengevolge van verschillend accent in de Indo-Germ. 
moedertaal verschillende vormen hebben kon (§ 13, Aanm.): in het praesens 
Indo-Germ. spere-, Latijn sperd- (*spera-n-o, gesyncopeerd sper-n-ó), in het 

perfectum sprê- (sprê-vi). 
Aanm. 2. In fi-n-go ik vorm, e. d. is de n ook in het perf. doorge¬ 

drongen (finxi, maar fic-tum), in iiingo ik verbind, e. d. in het geheele 

paradigma (vgl. iagum juk). 

2. Eindigt de verbaalstam op c, dan wordt in het praesens somtijds 
€ene t toegevoegd, bijv.: 

flec-t-o ik buig, praes.st.: verb.st.//^r- (perf.//^x/); 
{plec-t-ö) ik vlecht, pleet-: « ;i plee- (perf. (plexi)), 

Aanm. 3. Vgl. Gr. nUxeo. Plex'i e. d. kunnen echter ook uit *pleci-si 

e. d. ontstaan zijn. 

3. Eindigt de verbaalstam op 1, dan wordt deze in het praesens 
somtijds verdubbeld; bijv.: 

pel-l-o ik drijf, praes.st. peil-: verb.st. pel- (perf. pe-pul-i). 

Aanm. 4. De dubbele -II- in deze praesentia op -Ilö is, naar het schijnt, 
door assimilatie ontstaan uit -In- of -ld-. 

Fallo ik misleid, heeft de dubbele I ook in het perf. (fe-fell4). 

4. Eenige werkwoorden vormen hun praesensstam, door -sc- (of -ïsc-) 
achter den verbaalstam te voegen; bijv.: 

crê-soo ik groei, praes.st. erëse-: verb.st. ere- (perf. crê-vi)] 
nd-se-or ik word geboren, » ndse-: » u nd- (ndtus geboren); 
pae-Tse-or \V\xtittr\tovtx- » » paelse-: „ » pae-{pexLpaetussum), 

[eenkomst, 
Aanm. 5. Behalve door -sc- (-ïsc-) is de praesensstam bij deze verba 

soms nog op andere wijze versterkt: door invoeging van eene n in: 
na-n-c-i-sc-or ik verkrijg, praesensst. nanclsc-, verb.st. nac- (perf. nac-tus sum)] 

door reduplicatie (zie onder 5) in: 
di-sc-o ik leer (uit *di-dc-sco, ''di-c-scó), praes.st. disc-, verb.st. d(e)c-. 

Aanm. 6. Ook hier is het praesenssuffix soms in andere vormen binnen¬ 
gedrongen: vgl. posco ik eisch (uit ^porc-se-o) — perf. poposci, pdsco ik 
laat weiden - sup. pastum (uit *pasc-tum). 

5. Andere werkwoorden hebben eene praesensreduplicatie, dat is, 
zij verdubbelen in het praes. den verbaalstam, door de eerste consonant 
van dezen, gevolgd door eene i, er vóór te plaatsen (vgl. § 234); bijv.: 

gi-gn-o ik breng voort, praes.-st. gign-, verb.st. gen- (perf. gen-ai: 
vgl. genus), zwakkere vorm gn- (§ 13, Aanm.); 
si-st-o ik plaats, praes.st. sist-, verb.st. st(a)-] 
se-r-o ik zaai, voor *si-s-o, verb.st. së- (perf. së-vi, vgl. sëmen zaad). 
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Aanm. 7. Bibo (voor *pi-bOf verb.st. met overgang van p in b) heeft 

de reduplicatie ook in het perf.: bibi (§ 265), en is daardoor niet meer 

als geredupliceerd praesens te herkennen. Hetzelfde geldt van disco, perf. 

di-dic-i: zie A. 5. 

6. a) Vele werkwoorden zijn in het praesens en de daarvan afgeleide 

vormen vocaalstammen, terwijl zij in het perfectum en het supinum 

met de daarvan afgeleide vormen consonantstammen zijn, bijv.: 

iuvo ik help, praes.stam iuvd-, verb.st. iu{vy, perf. iüvi] 
lavo ik wasch, i, „ lava-, ^ „ lav-, „ Idvi) 
venio ik kom, - « « venl-, „ » ven-, » vèni] 
alle verba op -veo, als: moveo ik beweeg, perf. möv4] enz.. 

b) Ofschoon het eigenlijk bij de bespreking van het perfectum thuis 

hoort (vgl. § 237, 2), zij er hier nog op gewezen, dat omgekeerd eenige 

werkwoorden, die inderdaad consonantstammen zijn, naar analogie 

van andere, in beteekenis verwante, verba, in het perfectum en 

supinum met de daarvan afgeleide vormen eene ï hebben aangenomen 

en daardoor vocaalstammen zijn geworden, bijv.: 

peto ik streef, perf. petlvi, sup. petitum-, 
quaero ik zoek, „ quaesïvi, ,, quaesltam, 

Aanm. 8. Gelijk we reeds opmerkten (§ 184), worden bij de algemeene 

verdeeling deze werkwoorden (onder ba en b) gerekend tot die stammen, 

waartoe het praesens behoort, video bijv. tot de vocaal-, quaero tot de 

consonantstammen. 

2. Vermenging van conjugaties in den praesensstam 

(capiö). 

§ 233. a) In de vorige § hebben wij de verschillen besproken 

tusschen verbaalstam en praesensstam, en daarbij ook melding gemaakt 

van werkwoorden wier praesens- en verbaalstam tot verschillende con¬ 

jugaties behooren (zie en ook 4). Thans moeten ons eenige 

verba op -iö bezig houden die in den praesensstam zelf ver¬ 

menging van twee conjugaties vertoonen. 

Ze zijn kenbaar aan den inf. praes. act., die niet (zooals bij audio) 
op -ïre, maar op -ëre eindigt (pass. -ï, niet 4rï)] bijv.: 

capio ik neem, inf. praes. act. capére (pass. capï). 

Deze werkwoorden op -iö, infinit. op -ëre, wier praesensstam eigenlgk 

niet op -ï-, maar op -ï- (-j-) eindigt, laten deze i weg, wanneer er, 

naar het paradigma van scribö, eene andere I of eene oor¬ 

spronkelijk korte (dus niet later eerst kort geworden) ë op zou 

volgen, en worden dus op de volgende wijze vervoegd: 
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Tempora imperfecta 

I. ACTIVUM 

1) Indicat. 2) Coniunct. 

a) praesentis 

capió capiam 

capïs capias 
capit capiat 
capïmus capiamus 

capïtis capiatis 
capiunt capiant 

b) imperf ecti 

capiëbam capërem 
capiëbas . caperës 
capiëbat caperet 
capiëbamus caperêmus 
capiëbatis caperëtis 
capiebant caperent 

c) f uturi 

capiam 
capiês 
capiët (§ 213, Aanm.) 
capiëmus 
capiëtis 
capiënt (§ 213, Aanm.) 

3) Imper. praes. 

cape 
capitö 
capitö 
capite 
(capitöte) 
capiuntö 

4) Inf. praes. 

ca p ere 

5) Gerundium 

capiendï 
capiendö 
(ad) capiendum 
capiendö 

6) Partic. praes. 

capiëns, capiëntis 

II. PASSIVUM 

1) Indicat. 2) Coniunct. 

a) praesentis 

capior . capiar 
capëris capiaris 
capïtur capiatur 
capïmur capiamur 

capïminï capiaminï 
capiuntur capiantur 

b) imperf ecti 

capiëbar capërer 
capiëbaris caperëris 
capiëbatur caperëtur 
capiëbamur caperëmur 

capiëbaminï caperëminï 
capiëbantur caperentur 

c) f uturi 

capiar 
capiëris 
capiëtur 
capiëmur 
capiëminï 
capièntur 

3) Imper. praes. 

capere 
capitor 
capitor 
capiminï 

capiuntor 

4) Inf. praes. 

capï 

5) Gerundivum 

capiendus, -a, -um 



160 BUIGINGSLEER. § 234. 

b) Behalve capio gaan aldus: 

-I a c i O ik lok (§ 280, 10) iacio ik werp 
-specio ik zie (§ 280, 18). morior ik sterf 
cupio ik begeer pario ik baar 
facio ik doe patior ik lijd 
fodio ik graaf (quatio) ik schud 
f ugio ik vlucht rapio ik roof 
gradior ik schrijd, ga sapio ik smaak. 

en hunne composita. 

Aanm. 1. Over inquam vgl. § 248; over aiö (aiiö) § 247. Ook orior 
gaat ten deele als capio: vgl. § 290, A. 5. 

Aanm. 2. Ten overvloede zij opgemerkt, dat deze verba alleen ten op¬ 
zichte van hun praesens bijeen hooren. De perfecta en supina zijn 
dikwijls op verschillende wijze gevormd: cupl-vi/fug-l, pe-per-i, (quas-si), 
rap-ui, enz.; cupJ-tum, fac-tum, enz. 

B. PERFECTUMSTAM. 

§ 234. Het Latijn heeft tweeërlei perfectum: 

I. een sterk, op een 
enkele -ï 

10 met reduplicatie: ie-tend-ï] 
a, met verlengden 

20. zonder redupl. 

stamkl.: 
lêgH] 

b, zonder verandering v. d. 
verbaalst.: dèfend-L 

{ 10. -sï: carp’Sï] 
II. een zwak, op | 20. -vï: audï-vï) 

(30. -uï: abüï. 

Met II, 10 en 20 hebben we reeds kennis gemaakt, van 1, 20 b kan 
fa-ï (§ 208) as voorbeeld gelden; thans moeten we al de verschillende 
wijzen waarop het perfectum van den verbaalstam gevormd wordt, geza¬ 
menlijk behandelen. 

I. Sterk perfectum (op -1). 

10. met reduplicatie. 

Oorspronkelijk had het sterke perfectum in den regel, behalve den 
uitgang -ï, vóór den verbaalstam nog eene zoogen. reduplicatie of 
gedeeltelijke herhaling daarvan. In het klassieke Latijn is de reduplicatie 
meestal verdwenen en slechts in een klein aantal verba bewaard gebleven. 

De reduplicatie bestond uit de beginconsonant van den 
stam en eene ë, die echter, wanneer de klinker van de stamlettergreep, 
zoowel in het praesens als in het perfectum, i, o of u was, in den 
klassieken tijd zich daaraan geassimileerd heeft (§ 17): 
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iendo - te-tend4 
curro - cu-curr4 
mordeo - mo-mord-i 
pello - pe-pul-L 

Aanm. 1. In het oudere Latijn vindt men nog *cecum, *memordi, enz.. 

Begint de stam met twee consonanten, dan neemt de redupli¬ 
catie deze beide over, maar de stam verliest de eerste, bijv.: 

spondeo ik beloof, verb.st. spond-^ perf. spo-pondi. 

De klinker van den verbaalstam wordt overeenkomstig § 15 A 
verzwakt: ae tot ï; a vóór twee consonanten en vóór r tot e, vóór 
ééne consonant (behalve r) verder tot i; e vóór ééne consonant (be¬ 
halve r) eveneens tot i, bijv.: 

cado ik val, verb.st. cad-^ perf. ce-cid-ï. 

Aanm. 2. Eene schijnbare uitzondering is het perf. van pellö ik drijf: 
pepuli (niet *pepili). De u in dezen vorm laat zich daaruit verklaren, dat 
-ï in het perf. op -ai berust (dus *pe-pel-ai\ -ai schijnt eigenl. een mediale 
uitgang te zijn), en de op de e volgende 1 derhalve velaar is (§ 21, Aanm.), 
niet palataal, zooals anders vóór i (vgl. velim)\ vóór eene velare I echter 
ging e in eene open middenlettergreep niet in i, maar over o in u over 
(vgl. Siculus [ZtxEXóg] tegenover Sicilia [^ixsXia]). 

§ 235. In het klassieke Latijn hebben de volgende werkwoorden nog 
een geredupliceerd perfectum: 

cado ik val cecïdi pello ik drijf pepuli 
caedo ik houw cecïdi pendeo ik hang(intr.) p e p e n d i 
cano ik zing cecini pendo ik weeg pependi 

curro ik loop cucurri posco ik eisch poposci 
disco (§ 264) ik leer didici pungo ik steek pupugi 
do(a) ik geef dedi sisto ik plaats stiti (steti) 
fallo ik bedrieg fefelli spondeo ik beloof spopondi 
stam men- ik herin¬ memini sto(a) ik sta steti 

(§ 250) 
mordeo 

ner mij 
ik bijt momordi tango ik raak tetigi 

pango ik maak pepigi tendo 
aan 

ik span tetendi 

parco 
vast 

ik spaar peperci tondeo ik scheer totondi 
pario ik baar peperi tundo ik stoot tutudi 

Aanm. 1. Een perf. *tetuli (uit *tetolai) bij fero ik draag, was in Cicero’s 
tijd reeds verouderd. Bij ouderen vindt men het dikwijls. Zie § 257, Aanm. 
en § 266, A. 2. 

Aanm. 2. Van parco bestaat naast peperci een minder gebruikelijkyt^ars/. 
Van pango gebruikt men pepigi in figuurlijke beteekenis, in den eigen¬ 

lijken zin en in composita liever pêgi\ ook vindt men panxi. 
WOLTJER, Lat. Gramm. 6e druk. 11 
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Daar sisto en sto beide tot den wortel sta- behooren, verwacht men bij 
deze verba eenzelfde perfectum: ste-t-I (uit ^ste-st-ai); om onderscheid te 
maken gaf echter een deel der grammatici aan het perf. van sisto den uit 
de composita afgeleiden vorm stfti. 

Aanm. 3. Het verlies der reduplicatie ging uit van de composita 
(vgl. A. 4); hier is zij in den regel, door syncope van de e onder invloed 
van het prae-historische accent (§ 15 B), en vereenvoudiging der geminata 
(§ 24, 4), verdwenen; alleen de composita van do, sto, sisto, disco en posco 
behouden de reduplicatie: circumdedi, adstïti, restïti, addidici, expoposci, 
terwijl die van curro nu eens met, dan zonder reduplicatie gevonden worden 
(zie § 263, 3). Over rettuli enz. zie A. 4. 

Aanm. 4. In de perfecta der met re- samengestelde werkwoorden: 
recido ik val terug, refero ik breng terug, repello ik drijf terug, reperio ik 
vind, retundo ik stoot terug, is wel onder den invloed van het oorspron¬ 
kelijke accent de e door syncope uitgevallen (§ 15 B), maar de geminata 
(na eene korte vocaal) bewaard gebleven, zoodat ze nu schijnbaar geen 
reduplicatie, maar alleen eene verdubbeling van de eerste consonant van 
den stam hebben: reccidi, rettuli, reppuli, repperi, rettudi (uit 
^récecadai, *rétetolai^ *répepelai, *répeparai, *rétetudai), De dubbele d in reddidi 
(uit *red-dedai) is aan het praesens reddö ontleend; vgl. § 30, A. 5. 

20. zonder reduplicatie. 

§ 236. a) met verlenging van den stamklinker (§ 13 Aanm.). 

Een perfectum op -ï, zonder reduplicatie, doch met verlen¬ 
ging van den stamklinker (waarbij aan è in het praes. ë in het 
perf. beantwoordt), hebben: 

1) eenige consonantstammen, die met een korten klinker 
beginnen, bijv.: 

ago ik voer, verb.st. dg-^ perf. ëgi 
emo ik koop, v » m-, » ëmi] 

2) eenige consonantstammen en eenige vocaalstammen met 
een op eene consonant eindigenden verbaalstam, die eveneens eene korte 
stamvocaal hebben, maar met een medeklinker beginnen, bijv.: 

fagio ik vlucht, verb.st. fug-, perf. fugi (§ 233) 
video ik zie. » u vid^f n vïdi (§ 232, 6) 
venio ik kom. u n ven-, M vëni (§ 232, 6) 

facio ik doe. n n fCLC-, n fëci (§ 233) 
frango ik breek, n n ff'üg-t n frëgi (§ 232, 1). 

b) zonder verande ring van den staml klinker. 

Een perfectum op -i 3 ronder redupl icatie en zonde 
dering van den stamklinker hebben: 

1) vele consonantstammen op -ndo: 

findo ik splijt, perf. fidi 
d^endo ik weer af, dëfendi) 
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Aanm. 1. Findo en scindo hebben fïdi en scïdi met korte i (tegenover 
füdi van fundo ik giet), omdat zij oorspronkelijk geredupliceerd waren. 

2) alle consonantstammen op -uo: 

tribtio ik deel toe, verb.st. tribu-, perf. tribui] behalve: 
fluo ik vloei, perf. flüxi, en 
struo ik bouw, « strCixi (§§ 281, 6 en 280, 21); 

Aanm. 2. Oorspronkelijk hadden deze verba op -uö een perf. op -vï: 
in het oude Latijn vindt men nog *statüvl, *fïm] in het klass. Latijn viel 

de V na de u uit, terwijl deze vóór de i verkort werd. 

3) eenige andere, bijv.: 

verto ik wend, verb.st. vert-^ perf. verti 
lambo ik lik, lamb-, lambi, enz.. 

II. Zwak perfectum (op -sï, -vi of -uï). 

§ 237. De zwakke perfecta gaan uit op -sï, -vï of -uï: 

lO. op -sï. 

-sï (§ 193), de het meest voorkomende uitgang van het perfectum, wordt 
in zonderheid gevoegd achter consonantstammen, die daardoor vele veran¬ 

deringen ondergaan: 

a) d- en t- gaan over in s-, die verdwijnt na eene consonant, een langen 
klinker of een tweeklank (§§ 25, 4; 24, 5): guatio (§ 233) ik schud: {guassi); 
ardeo (§ 232, 6) ik brand: arsi] sentio (§ 232, 6) ik gevoel: sënsi] ludo ik 

speel: lüsi] claudo ik sluit: clausi] 
b) c-, g-, qu-, gu-, h- smelten met de s samen tot x; wanneer echter nog 

eene I of r voorafgaat, vallen zij uit (§ 24, 2): rego ik regeer: rexi; coguo 
ik kook: coxi] traho ik trek: traxi] maar: mulceo ik streel: muisi] torgueo ik 

draai: torsi; 
c) b- gaat over in p- (§ 25, 1): scrJbo ik schrijf: scrïpsi] nïibo ik trouw: 

niipsi; 

Aanm. 1. lus-si van lubeo ik beveel, is slechts eene schijnbare uitzon¬ 
dering, daar de b in iab- een oorspronkelijken dentaal (dh) vervangt 

(§ 25, 4) en iussi dus onder a) valt. 

d) tusschen de m en de s wordt eene p ingevoegd (§ 28): cömo ik voeg 

samen: cömpsi] -temno (§ 232, 1): -tempsi] 

Aanm. 2. In pressi bij premo ik druk, heeft schijnbaar de m zich 
geassimileerd; inderdaad echter komt pressi van een stam pres-y die naast 
prent- stond (vgl. prëlum pers [uit pres-lom: § 24, 3]). 

e) wanneer de verbaalstam eindigt op eene s, die in het praesens (tusschen 
klinkers) in r over is gegaan (§ 27), keert voor -sï de s terug: gero ik draag: 
gessi] iiro ik brand: ussi; met verenkeling van -ss- (naar § 24, 5, b): haurio ik 

schep: hausi (ouder hnussi). 

De quantiteit van den stamklinker is bij deze perfecta op -sï meestal dezelfde 
als in het praesens, maar wijkt in sommige gevallen door verschillende oorzaken 

daarvan af. 
11* 
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20 o P -VÏ. 

-vï wordt aan vocaalstammen gehecht, het meest aan a- en ï-stammen, 
minder aan ë-stammen: audivi, dèle'vi, lauddvi] ook aan dezulke die in 't 
praesens de vocaal niet hebben (§ 232, 6), bijv.: peto, petivi] quaero, quaesivi, 
of na de vocaal eene n hebben aangenomen (§ 232, 1), bijv.: lino ik smeer: 
lëvi] cerno \ crevi. 

De stamklinker is overal lang. 

30. op -uï. 

-uï wordt achter vele consonantstammen gevoegd, vooral achter die op 
I, r, m of n: volo ik wil: volüi\ gemo ik zucht: gemui] rapio ik roof: rapui, 
enz.; ook achter sommige van die welke in 't praesens eene e of a hebben 
aangenomen en daarom tot de vocaalstammen gerekend worden (§ 232, 6): 
moneo ik vermaan: monui) domo (a) ik tem: domui] sono (a) ik klink: sonui] 
zoo ook: salio ik spring: salui. 

40. Een dubbelen uitgang (combinatie van -sï en -uï) vindt men in messul 
(van meto ik oogst). 

50 Over -iï vgl. § 2A\a. 

C. SÜPINUMSTAM. 

§ 238. Om het supinum (en het partic. perf. pass.) te vormen, 
wordt achter den verbaalstam gewoonlijk -turn (-tus), somtijds -sum 

(-sus) gevoegd. 

Wanneer tusschen den stam en den uitgang nog eene i staat (wat 
dikwijls voorkomt), volgt altijd -turn. 

-sum staat in den regel na d en t. 

De quantiteit van den stamklinker verschilt dikwijls van die in het praesens. 
Inzonderheid zij opgemerkt, dat vele participia van verbaalstammen op g een 
korten stamklinker verlengen: ago - actus. 

Eene v gaat in u over of verdwijnt; overigens hebben dezelfde of gelijk¬ 
soortige veranderingen plaats als bij het perfectum: 

tango tactuni dëleo dëlëtum niibo nap tam 
pello palsum laudo laudatum cömo cömptam 
venio veniurn peto petltum premo pressam 
frango fractum lino Uturn maneo mansum 
fando füsum rapio raptum moneo monïtam 
findo fissum cëdo cessum domo (a) domïtum 
tribao tributum traho tractum solvo solutam 
audio audïtum torqaeo tortum moveo mötam. 

Aanm. De oorspronkelijke uitgang van het part. perf. pass. was -tus 
(-tos: vgl. § 207). Stond vóór -tus een dentaal, dan ging naar de Latijnsche 
klankwetten d of t -f- t over in -ss-, die sedert het einde der eerste eeuw 
V. Chr. na een langen klinker of een tweeklank tot -s- vereenvoudigd werd 
(§§ 25, 9; 24, 5): édo ik eet: *ëdtos, ëssus, ësus (Cicero sprak en schreef 
nog ëssus); meto ik oogst, maai: ’^metios, messus. 
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Van hier uit is -sus door analogie in tal van andere verba doorgedrongen, 
waar men -tus zou verwachten. Daarbij speelde het voorhanden zijn van 
een perfectum op -si eene gewichtige rol: zoo ontstond naar analogie van 
clausi (perf. van claudo ik sluit) - clausus (uit ^claudtos), bij het \itri.pxT 
(van flgo ik hecht) een part. perf. fixus in plaats van het oudere fïctus, 
dat men nog bij Lucretius vindt. 

II. AFWIJKINGEN VAN DE PARADIGMATA IN ENKELE VORMEN. 

A. Praesens. 

§ 239 [240]. In den 2den pers. sing. van deponentia en passiva 
wordt meer de uitgang -re dan -ris gevonden, behalve in den indic. praes., 
waar -ris regel is: videbare, tenebêre, loquere, assentidre, videare, morerere, utare 
enz., maar liever: vlderis, utëris, conaris enz.. Vgl. § 204. 

§ 240 [241]. Apocope (§16,^20). De 2de pers. sing. imperat. 
praes. act. van dïco^ ddco en fado luidt: dïc, düc, fac. 

De eigenlijke samenstellingen van fado (met overgang van a in i: fido\ 
§ 268, A. 3) behouden de e: cönfice^ perfice. 

Aanm. Bij Plautus en andere oude schrijvers blijft gewoonlijk de e: 
*dice, *duce, "^face. 

Ook bij fero ontbreekt de e: fer (§ 257). 

B. Perfectum. 

§ 241 [239]. Zeer dikwijls vindt men naast de in de paradigmata opgegeven 
vormen der tempora perfecta andere, die verkort schijnen. 

Zoo vindt men: 

voor: 
—avisti -ast i laudasti in plaats van laudavisti 
—avistis -astis laudastis it laudavistis 
—-avërunt -arunt laudarunt n » tt laudavërunt 
—averam -aram laudaram „ „ „ laudaveram 

—avero -aro laudaro „ n ft laudavero 
—averim -arim laudarim i; n u laudaverim 
—a vissem -assem laudassem if „ ft laudavissem 

—avisse -asse laudasse « n n laudavisse; 

voor: 
— êvisti -ësti dëlësti in plaats van dëlêvisti 
—ëvistis -ëstis : dëlëstis 'n dëlëvistis 
—ëvërunt -ërunt ; : dëlërunt w n ft dëlëvërunt 

enz. {dèlëmrn , dëlëro, deler lm, dèlessem, delesse) t 

voor: 
—ïvisti -ïsti : audfsti in plaats van audïvisti 

—ïvistis -ïstis : audïstis n n audïvistis 

—ïvërunt -ïërunt: : audiërunt n n tt audïvërunt 

enz. (audissem, audisse; audiero, audierim, audieram)) 
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Aanm. 1. Bij de perfecta der ï-stammen op -ïvi zijn de kortere vor¬ 
men (zonder -vi- of -v-) regel vóór s en r. 

Vóór r behouden ze echter, gelijk men ziet, de e (audiëmni, audiero 
naast laudarunt, lauddró). 

Aanm. 2. Zoo gaan ook de perfecta van peto ik streef, en zijne composita: 
petisti, petistis, petïsses^ petJsse; petiero, petieris, petierit, peilerim, petieram^ 
petierant (maar liever petivi, petïvit, petivêrunt dan petii, petiit, petlërunt\ 
en van dësino ik houd op: dësii, dësTsti enz. (vgl. echter § 276, A. 2). 

4) voor: 

—övisti -östi in nösti in plaats van növisti 
—övistis -östis „ nöstis „ » » növistis 
—övërunt -örunt w nörunt „ « „ növërunt 
enz. (nöram^ nóro, nörim, nössem, nösse)) vgl. ook commösset {commövisset). 

Wat de verklaring van de onder 1—4 genoemde vormen aangaat, zij op¬ 
gemerkt, dat ze niet alle eenzelfden oorsprong hebben: audïsti, delërunt e. d. 
zijn ontstaan door het uitvallen van v tusschen gelijke klinkers en daarop 
volgende samentrekking dier klinkers (§ 18; vgl. § 128, A. 1); naar analogie 
daarvan vormde men dan ook dëlëstï^ lauddrunt, enz.. 

Daarentegen berusten de vormen op -iï, -ieram, -ierö enz. niet op -ïvï, -ïveram 
enz., maar hebben hun uitgangspunt in het perf. van eö ik ga en zijne compp., 
dat i’i luidde (§ 259). 

5) bij perfecta op -sï vereenvoudiging van de klankverbinding -sis- tot -s- 
door haplologie (§ 26, 3^): 

dixti = dixisti 
promisti = promisisti 
protraxtis = protraxistis 
extinxem = extinxissem 
intellëxës = intellëxissës 

dixet = dixisset 
erepsëmus = erepsissëmus 
surrëxe = surrëxisse 
traxe = traxisse 
dixe = dixisse. 

Aanm. 3. De verkorte vormen zijn hoofdzakelijk dichterlijk; het klassieke 
literaire proza heeft in den regel de onverkorte; in de omgangstaal schijnen 
ze echter ook in den klassieken tijd in gebruik gebleven te zijn: vgl. 
dêcesse, intellëxti enz. in de brieven van Cicero. 

b) Somtijds eindigt de 3de pers. plur. ind. perf. op -ère, in plaats van op 
•ërunt, bijv. fuëre = fuërunt^ superavëre = superavërunt (vgl. § 193). 

C. Verouderde vormen. 

§ 242. Eindelijk geven we hier nog enkele oude, in den klassieken 
tijd grootendeels verouderde vormen. Als zoodanig zijn te beschouwen: 

1) coni. praes. act. op -im: 

duim = dem 
d u i n t — dent 
perduim = perdam 
edim (§ 256) = edam 

2) fut. act. op -bo van ï-stammen: 

scTbo = sciam 
scTbis = sciës (§ 213) 

3) infin. praes. pass. op -ier: 

laudarier, enz. (§ 205) 
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4) „conL perf. act," op -sim (-ssim): 5) «fut. exact, act," op -so (-sso): 

faxim = fecerim faxo = fecero 

faxis = feceris iusso = iussero 

dïxis = dixeris amasso = amavero; 

noxit = nocuerit hierbij een infin, met de beteekenis 

ausim = ausus sim van een fut.\ 

iussim = iusserim impetrassere = impetraturum esse. 

imperassit = imperaverit Ook passieve vormen komen voor: 

habëssit = habuerit turbassitur = turbatum erit 
faxitur = factum erit. 

Aanm. 1. 1) Deze vormen zijn eigenlijk athemalische optativi (vgl. § 196 
en § 209, 3). Duim enz., van den stamvorm du- (die naast da-\ dare, stond; 
vgl. Gr. Sidcopi), is gevormd al5 sim, velim, nolim, malim (zie § 258). 

4) en 5). De vormen op -sim zijn eigenlijk optativi van eenen s-aoristus 
(aoristus I: zie § 193). Dat het geen verkortingen zijn van de gewone 
vormen, blijkt duidelijk bijv. reeds uit habëssit en noxit, die niet samen¬ 
getrokken kunnen zijn uit habuerit en nocuerit, De verdubbeling van de s 

is nog niet voldoende verklaard. 
Ausim is de eenige vorm, die in het klassieke en latere proza nog als 

werkelijk levend kan gelden. 
De vormen op -so zijn eigenlijk coniunctivi van een s-aoristus 

(aoristus I: Gr. nga^oi) (zie § 195). 
Van huis uit hebben de onder 4 en 5 genoemde vormen met het per- 

fectumsysteem van den historischen tijd niets te maken. Bewezen wordt dit, 
afgezien van den vorm van den stam, ook door het voorkomen van pas¬ 
sieve vormen als iussitur, turbassiiur, e. d. en door den infin. op -dssere 
(die op dezelfde wijze gevormd is als praesentia gelijk capessere e. d. [§ 277]). 
Vandaar dat ze ook wat de beteekenis betreft, in het oude Latijn geenszins 
uitsluitend bij de tempora perfecta hooren (evenmin als de Grieksche aoristus: 
faxö is eig.: ik wil Aotw, faxim ik zou gaarne doen): eerst langzamerhand 

worden ze geregeld als zoodanig gebruikt. 

Aanm. 2. Over lenibat e. d. vgl. § 213, A. 2. 

F. ONREGELMATIGE WERKWOORDEN. 

§ 243. De onregelmatigheden bestaan: 

1) in het ontbreken d) van sommige personen of b) van som¬ 

mige tijden en wijzen: verba dêfectlva, 

2) in sterk afwijkende vorming of onregelmatigheden in 

engeren zin: verba anömala, 

I. VERBA DEFECTIVA. 

a) Impersönalia (onpersoonlijke werkwoorden). 

§ 244. Oorspronkelijk waren alle werkwoorden persoonlijk, maar 
het gebruik heeft gewild, dat vele, altijd of gewoonlijk, slechts in den 
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derden persoon sing. neutr. gebezigd werden, met een infinitief 
of een neutrum tot subject, of ook geheel zonder uitgedrukt subject. 

Aanm. Strikt genomen is dus de naam impersonalia minder juist: beter 
ware unipersonalia, 

1) Een (zedelijk) gevoel drukken uit: 

de eet het betaamt, past 
dëdecet het betaamt niet 
Heet het staat vrij 
lubet (libet) het lust (§ 10, 4) 
miseret (më) ik heb medelijden 

oportet 
piget 
pudet (më) 
paenitet 
taedet 

het behoort, moet 
het verdriet 
ik schaam mij 
het berouwt 
het walgt. 

2) Natuurverschijnselen drukken uit: 

advesperascit het wordt avond lücëscit 
fulget, fulminat het bliksemt ning(u)it 
fulgurat het weerlicht pluit 
gelat het vriest rörat 
grandinat het hagelt tonat 

het wordt licht 
het sneeuwt 
het regent 
het dauwt 
het dondert. 

Bij deze werkwoorden kan natuurlijk even goed als in onze taal een 
subject worden gevoegd, bijv.: luppiter tonat. 

§ 245. 3) Ook werkwoorden die gewoonlijk persoonlijk gebruikt 
worden, kunnen onpersoonlijk voorkomen, bijv.: 

aceëdit daar komt bij 
cönstat het staat vast 
expedit het is nuttig, dienstig 
est het gebeurt, men mag 
interest er is aan gelegen 

iuvat het doet genoegen 
placet men vindt goed 
praestat het is beter 
restat er blijft (nog) over 
sequitur (hieruit) volgt; enz.. 

der intransitiva: Itur 
is gekomen, enz.. Vgl. §§180; 

Aanm. Altijd onpersoonlijk is het passivum 
men gaat, curritur men loopt, ventum est men 
359, 4; 394. 

§ 246. De impersonalia worden op de gewone wijze vervoegd. Over 
de perfecta vgl. § 262 vigg. 

Aanm. De imperativus ontbreekt (behalve bij licêto, dat men dikwijls 
in wetten vindt): hij wordt vervangen door den coniunctivus. 

Ook de participia ontbreken meestal, evenals het supinum: libèns 
(ouder lubêns: § 10, 4) gewillig, gaarne, en pudëns eerbaar, bescheiden, 
zijn adiectiva geworden. 

b) Eigenlijke dêfectïva. 

§ 247. Eigenlijke defectiva, d. w. z. werkwoorden die slechts 
enkele vormen bezitten, zijn: 
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1) Aiö (eig. aiiö) ik zeg, beweer, bevestig. 

1) Indicat. 2) Coniunct. 

a) praes. b) imperf. praes. 

(aiö) aiëbam 
ais aiëbas (aias) 
ait aiëbat aiat 

aiëbamus 
aiëbatis 

a i u n t a i ë b a n t (a i a n t) 

3) Part. praes. aiens 

Ait heeft óók de beteekenis van een hij zeide, hy beweerde, 

Aanm. 1. De vormen tusschen haakjes komen niet bij Cicero voor; 
Caesar gebruikt aio in ’t geheel niet. 

’t Imperfectum luidde oudtijds ook *albam. 

Aanm. 2. Aio komt van een wortel ag- ^ag-jö, aiiö [§ 32], aiö), waarvan 
ook adagium spreekwoord, prodigium (§ 15 A, 1) het voorzegde. Vgl. 
Gr. ^ hij sprak (uit *rix-T)^ waarbij later een praesens werd gevormd 
(naar analogie van Ecprj — (pripï). 

Aanm. 3. Aisne? (§ 46, § 47, 2) wordt bij dichters soms verkort tot 
ain (eenlettergrepig). 

§ 248. 2) Inquam zeg ik. 

A. Tempora imperfecta 

1) Indicat. 

a) praes. b) imperf 

inquam 
inquis 
inquit inquiëbat 
(i n q u i m u s) 
(i n q u i t i s) 
inquiunt 

3) Imperat. praes. 

(i n q u e) 
(inquitö) 

2) Coniunct. 

c) fat. praes. 

inquiës 
inquiet (inquiat) 

4) Part. praes. 

(i n q u i ë n s) 

B. Tempora perfecta 

Indicat. perf 
(inquï) 
inquistï 
inquit 
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Aanm. 1. De vormen die tusschen haakjes staan, komen niet bij Cicero 
en Caesar voor. 

Inquam wordt ook voor „zeide ik" gebruikt. 

Aanm. 2. Al deze vormen worden gebezigd, wanneer men in recht- 
streeksche rede zijn eigen of eens anders woorden aanhaalt en er reeds een 
of meer genoemd heeft: videte nunc, inquit, iudices ziet nu, zeide hij, 
rechters. Met een persoonsnaam als subject: Nam hercule, inqult Minucüis, 
me quoque rogavit want bij Hercules, zeide Minucius, mij ook heeft hij 
gevraagd. 

Aanm. 3. De vorm inquam is waarschijnlijk een oude coniunctivus, 
gevormd als agam, dus eig.: ik zou willen zeggen. De overige vormen der 
tempora imperfecta gaan naar capio (§ 233). 

§ 249. 3) Farï spreken. 

A. Tempora imperfecta 

1) Indicat. 2) Imperat. praes. 

a) praes. b) imperf. c) fut. 

(fa bar) (fabor) 
(fabere) 

(fa re) 

fatur fabitur 3) Infin. praes. 
(famur) 
(fam inï) 

(fabimur) (farï) 

4) Partic. praes. 

(fans, fantis sprekend) 

5) Gerundium 

(fandi) 
fandö 

6) Gerundivum 

(fandus, -a, -urn) 

7) Supinum 

(fatü) 

B. Tempora perfecta 

1) Indicat. 2) Part perf 

a) perf, b) pliisquamperf. 

(fatus est) (fatus eram) (fatus, -a, -urn gesproken 
(fatï sunt) [hebbende) 

Aanm. 1. Gelijk men ziet, is de vervoeging regelmatig; de stam is fd-: 
vgl. Gr. (prjjui (Dorisch q?d-pi), (p doft co. 

De tusschen haakjes geplaatste vormen komen slechts voor in composita 
(als; affdri aanspreken, effdri uitspreken, praefdri vooraf {praefatio\ 
profari voorspellen), of bij dichters en latere prozaschrijvers. 

Aanm. 2. In proza komt dit werkw. zelden voor, meer bij dichters. 
Vroeger werd het veel gebruikt, wat de talrijke afleidingen bewijzen: infans 
kind, nefandus niet uit te spreken, goddeloos; fatum godspraak, noodlot, 
affabilis minzaam, vriendelijk, facundus welbespraakt, fabula verhaal, fabel; 
fama gerucht, roem, fas (gods)woord, goddelijk recht, enz.. 
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§ 250. 4) Meminï ik herinner mij 5) ödï ik heb een afkeer, haat 
6) coepï ik heb begonnen 7) növï ik weet, ik ken. 

Gelijk men ziet, hebben van deze vier perfecta drie de beteekenis 

van een praesens (vgl. § 504). 
De vervoeging is regelmatig; alleen om de beteekenis der ver¬ 

schillende vormen aan te geven, laten wij een overzicht daarvan volgen. 

1) Indicativus 

meminï 

a) perfecti 

ódï coepï no VI 

memineram 
ik herinnerde mij 

b) plusquamperfecti 

öderam coeperam 
ik haatte ik had begonnen 

nö veram 
ik wist, ik kende 

memineró 
ik zal mij her¬ 

inneren 

c) futuri exacti 

öderö coeperö 
ik zal haten ik zal begonnen 

hebben 

növeró 
ik zal weten 

2) Coniunctivus 

meminerim 
(dat) ik mij her¬ 

in nere 

a) perfecti 

öderim coeperim 
(dat) ik hate (dat) ik hebbe be¬ 

gonnen 

nö veri m 
(dat) ik wete 

meminissem 

(dat) ik mij her¬ 
innerde 

b) plusquamperfecti 

ödissem coepissem 

(dat) ik haatte (dat) ik hadde 
begonnen 

nö vissem 
(dat) ik wist 

3) Imperativus perfecti 

memento 
herinner u, gedenk 

mementöte 
herinnert u, gedenkt 

ontbr. ontbr. 

4) Infinitivus perfecti 

ontbr. 

meminisse 
zich herinneren 

ödisse coepisse növisse 
haten begonnen te hebben weten, kennen 

Behalve deze vormen vindt men nog de volgende participia: 

coeptürus zullende beginnen coeptus begonnen 
ösürus zullende haten (nötus (adiect.) bekend). 
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Van coepi gebruikt men de passieve vormen coeptus sum, coeptus 
eram, enz., wanneer er een infinitivus passivi bij staat: urbs 
aedificari coepta est men begon de stad te bouwen. 

Bij eenen infinit activi en deponeniis (ook bij fieri = worden, 
geschieden (§ 261)) gebruikt men de vormen coepi, coeperam, enz.. 

Voor ’t praesens wordt incipio (§ 268, A. 2) gebezigd. 

Aanm. 1. Memini komt van den stam men- gedenken (§ 235): vgl. 
o. a.: mens geest, gemoed, comminiscor ik verzin (§ 283, 9); moneö (eig. 
ik doe gedenken), enz.. Memini is dus eig.: ik heb mij de vroegere ge¬ 
dachte te binnen gebracht; vgl. § 504. 

Memento en mementöte zijn in 't Latijn de eenige gevallen van 
een imperativus perfecti activi. Vgl. Gr. Hom. [uit V-^v-tw]. 

Aanm. 2. Als passivum bij ödi gebruikt men odio esseoi in odio esse. 
Bij dichters vindt men nog vormen als van een deponens, bijv.: ösus 

sum (= odi), exösus es (= odisti)\ perösus hevig hatende. 

Aanm. 3. Coepi (uit *co-ëp~i) is eigenlijk een perf. van een praesens 
*co-apio (§ 283, A. 1); in ’t Latijn van Plautus en Terentius worden nog 
vormen gevonden als: *coepio (uit *co-ipio), ^eoepiat, *coeperet, *coepêre', in 
goed proza bezigt men daarvoor: incipio, incipiat, inciperet en incipëre. 

Aanm. 4. Novi is eigenlijk perf. bij nósco ik leer kennen (§ 274, 2). 
Over de kortere vormen nösti, nöram enz., zie § 241 a, 4. 

§ 251. 8) Salvêre gezond, wel zijn 

heeft slechts dezen infin. (verbonden met iubeo), en van den imperat. 
de vormen salvë (salvêto), salvëte gegroet, wees, weest gegroet. 

9) Avëre gezond, wel zijn 

evenzoo: avë (avëtö), avé te gegroet, wees, weest gegroet. 

Aanm. In den keizertijd zeide men havé: vgl. § 10, 3. 

II. VERBA ANOMALA. 

§ 252. A. Onregelmatigheid in het genus vindt men in de 
volgende werkwoorden: 

1) in eenige, die neutro-passiva of semi-deponentia (halve deponentia) 
genoemd worden; het zijn verba neutra (d.i. intransitiva), die alleen in het 
perfectum en de daarvan afgeleide vormen deponentia zijn (vgl. § 207): 

^udeo ausus sum audëre durven, wagen 
gaudeo (uit *gav(i)deo: §15) gavTsus sum gaudêre zich verheugen 
soleo solitus sum solëre gewoon zijn, plegen 
^ïdo fïsus sum fïdere vertrouwen (zoo ook 

confTdo vertrouwen en diffTdo wantrouwen); 

2) in libet (lubet) perf. libuit en libitum est libëre (vgl. 
licet „ licuit en licitum est lieëre [§ 244) 
miseret „ miseritum est miserére 
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piget perf. piguit (zelden pigitum est) pigère 
placeo « placuï (en placitus sum (dichterl.)) placëre 
pudet « puditum est en puduit pudêre 
taedet „ pertaesum est taedëre; 

Aanm. 1. Libitum est en licitum est staan dikwijls zonder onderscheid met 
de praesentia libet en Heet. Placitum est (onpers.) vindt men ook bij Cicero. 

Aanm. 2. Van miseret wordt ook in andere tijden het passivum gebruikt 
in dezelfde beteekenis als het activum: miserêtur^ miserëbitur^ miseren, 

3) in revertor terugkeeren (§ 272, A. 11): perf. reverti, inf. praes. 
reverti) partic. perf. reversus teruggekeerd (zelden). 

Aanm. 3. Ook van assentior^ assênsus sum, assentiri toestemmen 
(§ 290, 1) werd een actief perfectum gebruikt (assënsi), doch minder dik¬ 

wijls dan assênsus sum. 

§ 253. B. Eenige werkwoorden hebben eene onregelmatige vorming 
van het partic. futuri activi (dat, gelijk we gezien hebben (§§ 184, 199), 
in den regel van het supinum gevormd wordt, door -turn in -türus, -sum in 
-sürus te veranderen, of, wanneer het supinum ontbreekt, op dezelfde wijze van 

het part. perf. passivi): 

fruor subst. fructus maar fruiturus genieten 

iuvo sup. iütum n iuvaturus helpen (doch adiuturus) 

morior part. mortuus n moriturus sterven 

nascor n natus M nasciturus geboren worden 

orior n ortus oriturus ontstaan 

pario sup. partum pariturus baren 

ruo -rutum n ruiturus ijlen, storten 

seco » sectum V secaturus snijden 

sono subst. sonitus „ sonaturus klinken. 

Aanm. Enkele werkww. hebben supinum noch part. perf., doch wel een 
part. fut. act., dat alsdan naar analogie gevormd is, bijv.: caleo warm zijn: 
caliturus', careo missen: cariturus] doleo smart lijden: doliturus] (ap)pareo 
verschijnen: (ap)paritums] valeo sterk zijn, gelden: valiturus. 

§ 254. C. Tot de eigenlijke verba anomala worden gerekend, 
behalve sum, dat reeds behandeld is (§ 208): 1) possum ik kan, 2) edo 
ik eet, 3) fero ik draag, 4) volo ik wil, nöio ik wil niet, malo ik wil 
liever, 5) eo ik ga, 6) queo ik kan, nequeo ik kan niet, 7) fio ik word. 

De wonregelmatigheden" bestaan ook hier, evenals bij de substantiva, meer 
in schijn dan in werkelijkheid: zij zijn hoofdzakelijk daaraan te danken, dat 
deze verba oorspr. tot de athematische vervoeging (§ 186) behoorden of 
althans gerekend konden worden; bovendien beperken zij zich tot de van den 

praesensstam afgeleide vormen. 

§ 255. 1) Possum ik kan 

is eene samenstelling van het adi. potls, pote machtig, in staat, vermo¬ 
gend (§138,2), met het werkwoord sum (§208): *poie sum, {^potesum, 
*potsum [§§ 15 B; 25, 4]), possum; *pot{e) eram [§ 19 B], poieram. 
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Tempora imperfecta Tempora perfecta 

1) Indicat. 2) Coniunct. 1) Indicat. 2) Coniunct. 

CL) praesentis a) perfecti 
possum possim potuï potuerim 
potes possïs potuistï potueris 
potest possit potuit potuerit 
possumus possïmus potuimus potuerimus 
potestis possïtis potuistis potueritis 
possunt possint potuêrunt potuerint 
ik kan (dat) ik kunne ik heb gekund (dat) ik hebbe 

[gekund 
b) imperfecti b) plusquamperfecti 

poteram possem potueram potuissem 
poteras possês potueras potuissês 
poterat posset potuerat potuisset 
poteramus possëmus potueramus potuissëmus 
poteratis possêtis potueratis potuissêtis 
poterant possent potuerant potuissent 
ik kon (dat) ik konde ik had gekund (dat) ik gekund 

[hadde 
c) futuri c) futuri exacti 

poterö ik zal kunnen potueró ik zal gekund 
poteris potueris [hebben (ik zal 
poterit potuerit [hebben kunnen) 
poterimus potuerimus 
poteritis potueritis 
poterunt potuerint 

3) Infinit. praes. 3) Infinit. perf. 

posse kunnen potuisse gekund hebben 

4) Particip. praes. 

[potêns machtig (adjectief)] 

Aanm. 1. Possent en posse zijn gevormd naar analogie van possum^ 
possim enz.: men zou potessem en potesse verwachten (vgl. potest), vormen, 
die inderdaad bestaan hebben: vgl. A. 3. — Het perfectum potui en het 
participium praes. potêns komen van een verloren gegaan praesens * poten) 
vgl. potior, potitus sum, poiiri zich meester maken van (§ 289, 6). 

Aanm. 2. In verbinding met een infinitivus passivi vindt men in 
het oude Latijn ook passieve vormen: potestur, possitur, poteratur, pos- 
sëtur, Vgl. § 250 [coepi) en § 260. 

Aanm. 3. Bij dichters komen nog andere vormen voor, als: potissunt 
i= possunt), possiem 1= possim), possiet en potissit (= possit), potesset 
en potisset [uit potis esset \ § 26, 3^] (= posset), potesse (= posse). 
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§ 256. 2) Edo ik eet 

heeft nevens vormen met de thematische vocaal (zie § 186) ook oudere vor¬ 
men, welke die missen; de kenletterd heeft in deze vormen veranderingen 
ondergaan, waardoor zij gelijk zijn aan de overeenkomstige van sum, alleen 
met dit onderscheid, dat de e door niet geheel zekere oorzaak verlengd is. 

De athematische vormen moeten voor den klassieken tijd als de 

normale gelden. 

1) Indicat. praes. 

I. ACTIVUM 

2) Coniunct. imperf. 3) Imperat. praes. 

edö ederem en ëssem 

edis en és ederës « ëssês ede en ës 

edit M ést ederet u ësset e dit ö » ëstö 

edimus ederêmus u ëssëmus e dit e w ëste 

edit is »/ êstis ederëtis » ëssëtis editöte ,/ ëstöte 

edunt ede rent ëssent eduntö 

ik eet enz. dat ik ate enz. eet enz. 

4) Infinit. praes. ede re en esse eten 

il. PASSIVUM 

1) Indic. praes. 2) Coniunct. imperf. 

editur en estur ederëtur en ëssëtur 

hij (zij, het) wordt gegeten (dat) hij (zij, het) gegeten werde 

De overige vormen zijn alle regelmatig. Perf, êdi, sup, es urn. 

Vgl. § 269, 1. 
Aanm. 1. In ës-sem e. d. is de d geassimileerd (§ 25, 4, vgl. § 24, 

A. 7); zoo ook in ës, dat echter de geminata vereenvoudigd heeft (§ 23); 
*ed-tis e. d. hadden naar § 25, 9 eigenlijk ^essis enz. moeten worden; met 
het oog op de duidelijkheid is de t van het suffix echter hersteld; de 2de 

pers. sing. imperat. ës is gevormd naar analogie van es wees. 

Aanm. 2. In plaats van den coniunctivus edam vindt men bij oudere schrijvers 
gewoonlijk edim^ dat, evenals sim (§ 208), velim^ nolim^ malim (§258), eigenlijk 
een oude optativus is: ik zou willen eten (vgl. § 209, 3). Zie § 242. 

§ 257. • 3) Fero ik draag, ik breng 

heeft eenige vormen waarin de thematische vocaal (§ 186) 
schijnt te ontbreken; zij zijn in het volgende paradigma vet gedrukt. 

Het perfectum tuli en het supinum laium komen van een anderen 

stam: vgl. § 266, 2. 
Aanm. 1. Het is niet zeker, dat we hier inderdaad met resten van eene 

athematische vervoeging te doen hebben, zooals bijv. bij edo (§ 256). 
Vooral met het oog op het thematische cpigw en den coniunct. feram (niet 
*fenm, zooals edim, velim enz.), moet men ook rekenen met de mogelijkheid, 
dat de vormen zonder thematische vocaal eerst later door syncope tot stand 
zijn gekomen (bijv. ferrem uit *feresem of *fererem), zoodat het samenvallen 
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van vormen als fert enz. met de athematische vervoeging alleen uiterlijk is: 
de thematische vocaal is er dan wel geweest, maar uitgevallen. 

Aanm. 2. Het perf., dat van een wortel tol- gevormd is, was oorspr. 
geredupiiceerd: na verlies van de reduplicatie bleef tuil 
(§235, A.3). Van een anderen vorm (§13, Aanm.) van denzelfden wortel (</a-) 
komt latum (oorspronkelijk *tlatum [§ 23 A]: vgl. S-xltj-v, xla-lri-v). 

I. ACTIVUM II. PASSIVUM 
1) Indic. 2) Coniunct. 1) Indic. 2) Coniunct. 

a) praesentis a) praesentis 
fero feram feror ferar 
^ers feras enz. ferris feraris enz. 
fert fertu r 
ferim us ferimur 
fertis ferim i nï 
ferunt feruntur 

b) imperf. b) imperf. 
ferebam ferrem ferëbar ferrer 
ferêbas ferrës ferëbaris f errëris 

enz. enz. enz. enz. 
c) futuri c) futuri 

feram ferar 
ferês enz. ferëris enz. 

3) Imperat. praes. 3) Imperat. praes. 
fer (§ 241) ferre 
f erto fertor 
f ertö ferto r 
f erte feri minï 
fertöte 
feruntö feruntor 

4) Infinit. praes. 4) Infinit. praes. 
ferre ferrï 

5) Partic. praes. : 
ferêns 

6) Gerundium 5) Gerundivum 
ferendï | ferendus 
ferendö 

(ad) ferendum 
ferendö 

§ 258. 4) Volo ik wil; nolo ik wil niet; malo ik wil liever. 

Volo staat voor *velo-. de stam is vel- (vgl. ons willen, Duitsch; wollen)-, 
nölo is ontstaan uit ne (§§ 17,18) en volo-. *ne-volo, *no(v)olo, “nölo; malo 
uit magë magis) en volo: •mag{e)-volo (§§ 14, 15,24), *mavolo, malo. 
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De perfecta zijn regelmatig: 
volui iyoluisti, enz.), nölui, malui (vgl. § 279, 7). 

volp ik wil 

1) Indicativus 

a) praesentis 

nölo ik wil niet malo ik wil liever 

vïs nón vïs ma vïs 

vult nón vult m a vult 

volumus(§ 186, A. 1) nölumus malumus 

vu Itis nön vultis ma vultis 

volunt nólunt malunt 

volêbam ik wilde 

b) imperfecti 

nölêbam ik wilde malëbam ik wilde 

volëbas nólêbas [niet malëbas [liever 

enz. enz. enz. 

volam ik zal willen 

c) futuri 

nölam ik zal niet malam ik zal liever 

volês nölës [willen malës [willen 

enz. enz. enz. 

velim (vgl. § 256, 

2) Coniunctivus 

a) praesentis 

nolim malim 

velïs [A. 2) nólis mails 
vel it nölit malit 
velïmus nölïmus malimus 
velïti s n ölïtis malitis 
velint nölint malint 

vel lem 

b) imperfecti 

nöllem Imallem 

velles nöllës mallës 

vellet enz. nöllet enz. mallet enz. 

3) Imperativus praes. 

ontbreekt nölT wil niet ontbreekt 

veile 

nölïtö 
nölïtö 
nólïte 
n ü1ïtö te 
nöluntö 

4) Infinitivus praes. 

nolle 1 malle 

5) Participium praes. 

(volens, volentis) 1 (nolens, nolentis) | ontbreekt 

WOLTJER, Lat. Gramm. 6e druk. 12 
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Aanm. 1. De stamklinker e bleef vóór -II- en -li- (d. i. vóór eene 
palatale 1 (§ 21, Aanm.)), maar ging vóór 1 -f andere consonant of a, e, 
o, u (velare I), in o over. De u in vult enz. is uit de o ontstaan (in 't 
oudere Latijn *volt), zooals scribunt uit *scribont \ vgl. § 10, 7. — Veile 
was oorspr. *^vel-se (§ 25, 8; § 192); zoo ook vellem *vel-sé-m (§ 190). 

Aanm. 2. Men merke nog op, dat voor vJsne? wilt gij niet? ook vin? 
gebruikt werd; in plaats van si vis zoo gij wilt, ook sis (door samen¬ 
trekking: *sJ(v)ïs: § 19 ka), en, naar analogie van dit laatste, bij oudere 
schrijvers ^sultis voor si vullis, vormen, die eigenlijk tot de spreektaal behooren. 

Aanm. 3. In plaats van volëns, dat in klassiek Latijn niet voorkomt, 
gebruike men liever cupiëns] in plaats van nolëns neme men invitus. 

§ 259. 5) Eo ik ga (stam ï- [uit ei-]) 

is een werkwoord, dat tot de ï-stammen behoort, dus vervoegd moest 
worden als aadio. Het wijkt echter van deze vervoeging af, in zoo¬ 
verre als 

10 de stam vóór a, o, u in ë- overgaat; 
20 het imperfectum geen ë heeft; 
30 het futurum (als dat van a- en ê-stammen) op -bö uitgaat; 
40 het supinum de i kort heeft. 

1. ACTI V U M 

A. Tempora imperfecta 

1) Indicat. 2) Coniunct. 

a) praes. b) imperf. c) fut. a) praes. b) imperf. 

eö ïbam ïbö eam ïrem 
ïs ïbas ibis eas irës 
it ïbat ïbit eat ïret 
ïmus ïbamus ïbimus eamus irëmus 
ïtis ïbatis ïbitis eatis ïrëtis 
eunt ïbant ïbunt eant ïrent 

3) Imperat. praes. 4) Infin. 

ï a) praes.: ïre 
ïtö 
Itö 
ïte 

h) fat : itürus esse 

5) Partic. 

ïtöte a) praes.: iëns, euntis 
euntö b) fut : T t ü r u s 

6) Gerundium 

eundl 
eundö 
(ad) eundum 
eundö 

7) Supinum 

itu m 
itü 
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B. Tempora perfecta 

1) Indicat, 2) Coniunct. 

a) perf. b) plusqpf c) fut, exact. a) perf b) plusqpf. 

ii (ïvi) ieram ierö ierim ïssem 

isti ieras ieris ieris ïssês 

iit, ït ierat ierit ierit ïsset 

iimus ieramus ierimus ierimus ïssëmus 

ïstis ieratis ieritis ieritis ïssêtis 

iërunt ierant ierint ierint issent 

3) Infin. perf, ïsse 

11. PASSIVUM 

1) Indicat. 2) Coniunct. 

ïtur men gaat j eatur dat men ga 

ïbatur men ging 
i 
1 ïrëtur dat men ging 

ïbitur men zal gaan ! 
ïtum est men is gegaan, enz. 

3) Infin. praes.\ ïrï: zie § 211. 

4) Gerundivum: -eundus in composita (adeundus, ineun- 
[dus, subeundus). 

De transitieve composita vormen het geheele passivum: 
praetereor ik word voorbijgegaan 

praeterïris gij wordt enz. 

praeterïtus voorbijgegaan, enz. 

Dit werkwoord behoorde oorspronkelijk tot de conjugatie op ‘tni (vgl. i-s, 
i-t enz.: § 186), evenals het Grieksche maar is grootendeels overgegaan 
in de vervoeging op -ö. 

Alleen het supinum itum en de daarvan afgeleide vormen komen nog van 
den zwakkeren stamvorm ï- (§ 13 Aanm.). 

De stam is overigens ei-; vóór de a, o en u kwam daaruit (door overgang 
van ei- in ej- vóór een klinker en verdwijning van de i consonans (j) tusschen 
vocalen) ë-: "^ei-ont, ’^e(j-)ont, eunt\ vóór medeklinkers ï- (§ 10, 13): imus, liis. 
Let op euntis, eundi naast iêns (Ablaut o Ie: § 13 Aanm.). 

/-/ is de oorspr. vorm van het perf.; het perf. op -vï {Jvl, ïvisti enz.) is eerst 
later ontstaan en weinig in gebruik: bij Cicero en Caesar ontbreekt het geheel. 

Er zijn vele composita van eo: 
abeo 
adeo 
ambio 
circu(m)eo 
coëo 
exeo 
ineo 
intereo 
introëo 

weggaan 
naar iets toegaan 
rondgaan 
rondgaan 
samenkomen 
uitgaan 
ingaan 
te gronde gaan 
binnengaan 

obeo 
pereo 
praetereo 
prödeo 
redeo 
subeo 
transeo 
vëneo 

óndergaan, sterven 
omkomen 
voorbijgaan 
optreden 
terugkeeren 
op zich nemen 
overgaan 
verkocht worden. 

12^ 
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Ambio is geheel overgegaan in de vervoeging der ï-stammen: ambièbam, 
ambivi, ambïium, ambïre. 

Aanm. Vëneo, vënii, vënire (niet te verwarren met vènire, komen), ont¬ 
staan uit venum eo enz. ik ga ten verkoop, dat is: ik word verkocht, dient 
als passivum bij vendo (uit venum do ik geef ten verkoop,) ik verkoop. 
Als partic. perf. gebruikt men venditus verkocht, als gerundivum vendendus, 
maar het part. fut. act. is veniturus zullende verkocht worden. 

Evenals veneo bij vendo, wordt pereo ik ga te gronde, perf. perii, inf. perire, 
als passivum gebruikt bij perdo ik richt te gronde (§304). Als part. perf. 
dient perditus. 

§ 260. 6) Queo ik kan, (nequeo) non queo ik kan niet, 

gaan in den praesensstam geheel naar eo. Beide werkwoorden komen 
in klassiek proza weinig voor, queo het minst. 

1) Indicat. 2) Coniunct 1) Indicat. 2) Coniunct 

a) praesentis a) praesentis 

queö queam nön queö nön queam (nequeam) 
ik kan queas nequeas 

queat nequit nön queat 
queamus nequeamus 

nequïtis 
queant 
(dat) ik kunne 

nequeunt nequeant (nön q.) 

b) imperf. b) imperf. 

nequïrem 
quïret 
(dat) hij konde 

nequïret (nön q.) 

3) Inf. praes.: nequïre 

Coni. plusqpf.: nequïsset 

Deze vormen alleen komen bij Cicero voor. Caesar gebruikt geen van beide 
werkwoorden. Bij andere schrijvers vindt men nog: 

Indicat. praes. : quTmus, queunt 

w imperf. 
» fut. 

Coniunct. praes. 
Partic. praes. 

Indicat. 
n 

n 

Infin. 

; quibam 
: quTbo 

; quiëns 

.* quTvi, (quiit) perf. 
plusqpf 
fut. exact.: q u i ver o 
perf. : quisse 

nequeo, nequïs (nön quïs) 
nequit (nön quit), nön queunt 
nequïbam 
nequïbo (nön quïbo) 
nequeat 
nequiëns 

nequïvi, (nequiit) 
nequi veram 
nequivero 
nequisse. 

In verbinding met een infin. pass. komen bij oudere schrijvers ook pas¬ 
sieve vormen voor, als: queatur, nequïtur, quitus sum, nequitus. (Vgl. 
§ 250 en § 255, A. 2.) 



§ 261. VERBA. STAMTIJDEN. 181 

AANM. Waarschijnlijk is nequeo oorspronkelijk een compositum van eö 
(aanvankelijk alleen onpersoonlijk: nequit = *neque-it „het gaat niet", non 
potest\ waaruit door onjuiste etymologische scheiding (ne-quit) later het 
simplex queo geabstraheerd werd. 

§ 261. 7) Fïö ik word (gemaakt) 

gebruikt men in de vormen die van den praesensstam zijn afgeleid, als 
passivum bij fado (§ 268, 3). De i is overal lang, ook vóór 
een klinker, behalve waar -er- volgt en in den 3den pers. sing. 
indic. praes. fit (§ 35, 3). 

AANM. Fimus en fiiis vindt men nergens. Ook de imperativus komt 
in goed proza niet. voor. — De passieve vorm van den infinitivus schijnt 
aan de beteekenis van het verbum te danken te zijn. 

1) Indicativus 2) Coniunctivus 

a) praes. b) imperf. c) fat. a) praes. b) imperf. 

f lÓ f ïêbam fiam fiam fïerem 

fis fïëbas fï ës fïas fïerës 

fit fïebat fïet fïat fïeret 

fiêbamus fiëmus fïamus fïerëmus 

f ïëbatis fïëtis t i a t i s fïerëtis 

fiunt (§ 35,3) f lebant flent fïant fïerent 
ik word ik werd ik zal worden 1 (dat) ik worde (dat) ik werde 

3) Imperat. praes. (fi , fitö, fite word enz.) 

4) Inf. praes. fieri te worden 

Al het overige komt van facio, fed^ fadum^ facere\ dus perf.: fadus 
sum, fadus sim enz., ik ben geworden enz.. 

8) Over dö ik geef, vgl. § 304. 

LIJST DER MEEST GEBRUIKELIJKE WERKWOORDEN MET 
OPGAVE DER PERFECTA EN SUPINA. 

Voor de vorming der stamtijden zie men §§ 232-238. 
De voornaamste composita (samenstellingen) zijn in de Aanmer¬ 

kingen vermeld. Over den vorm der praepositie in deze samenstellingen 
vergelijke men in 't algemeen § 30, over de verandering van den stam¬ 
klinker ten gevolge van de samenstelling § 15. 

Bij sommige verba zijn het perfectum en supinum aan een geheel 
anderen wortel ontleend dan het praesens: de oorzaak hiervan is de¬ 
zelfde als die van het overeenkomstige verschijnsel bij de comparatie 
(§ 125): door hunne beteekenis konden sommige wortels niet in 
het perf. gebruikt worden, en moesten daarom door vormen van andere 
wortels aangevuld worden: fero^ tuli^ latam^ ferre. 
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A. CONSONANTSTAMMEN (3de Conjugatie). 

1. Sterk perfectum 1) met reduplicatie. 

a) Supinum op -turn: 

1. cano cecini (cantus subst.) canere 
2. pango pepigi pactum pangere 
3. pario peperi partum parere 
4. pungo pupugi pünctum pungere 
5. tango tetigi tactum tangere 
6. tendo tetendi tentum tendere 

zingen 
vast maken 
voortbrengen 
steken 
aanraken 
spannen. 

Aanm. 1. Voor cantum, cantus gebruikte men gewoonlijk cantatum, 
cantdtus (van cantaré). 

De comp. concino, concinui, concinere overeenstemmen en praecino, 
praecinui, praecinere voorspellen, hebben geen supinum en ’t perf. 
op -ui, ofschoon ook praececini voorkomt. 

2. Zie § 235, A. 2. Wat de beteekenis betreft, behoort peplgi bij 
pacJscor ttn verdrag sluiten (§ 283,15). — Comp. impingo, impègi, 
impactum, impingere tegen iets slaan, -stooten, zoo ook compingo 
ineenslaan, samenvoegen. 

3. Part. fut. pariturus (§ 253). 

4. Comp. compango, compünxi, compünctum, compungere hevig ste¬ 
ken; zoo ook: expungo schrappen, strijken, delgen, interpungo door 
punten scheiden. 

5. Comp. aitingo, attigi, attdctum, attingere aanraken, aanroeren; 
zoo ook: contingo aanraken, treffen, te beurt vallen. 

6. De vorm ten-tam wijst er op, dat de -d- in het praes. en perf. niet 
tot den wortel hoort: vgl. § 25, 9; tënsum is van jongeren oorsprong. — 
Comp. attendo, attendi, attentum^ attendere acht geven;* zoo ook: 
contendo inspannen, strijden, extendo uitspannen (sup. extentum en 
extënsum), intendo inspannen; ostendo toonen heeft als sup. gewoon¬ 
lijk ostentatum (ostentus nog bij Terent., Cato en Varro), maar het subst. 
is: ostentum een voorteeken. 

b) Supinum op -sum: 

§ 263. 1. cado cecidi casurus cadere vallen 
2. caedo cecïdi caesum caedere vellen 
3. curro cucurri cursum currere loopen 
4. fallo fetelli falsus fallere misleiden 
5. parco peperci parsürus parcere sparen 
6. pello pepuli pulsum pellere drijven 
7. pendo pependi pensum pendere laten hangen, we- 
8. tundo (tutudi) -tüsum tundere stooten. [gen 

Aanm. 1. Comp. occïdo, occïdi, occdsurus, occïdere óndergaan. 
sterven (substant. occdsus ondergang), incïdo, incidi, (Incdsurus), inch 
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dere invallen, recido, reccidi (vgl. § 235, A. 4; ook recidi\ recasurus, 
recidere terugvallen. — De overige composita hebben geen part. futuri. 

2. Comp. occJdo, occidi, occisum^ occïdere dood en; zoo ook: abscido 
(§30) afsnijden, concido neerhouwen, circumcïdo rondom afsnijden, 

incido graveer en, insnijden. 

3. Comp. succurro, succurri, succursum, succurrere (§ 30) te hulp 
komen, recurro terugloopen, occurro tegemoet loopen; maar pro- 
currOf procucurri, procur^um^ procurrere vooruitloopen; zoo ook dëcurro 
afloopen en excurro uitloopen; — de andere samenstellingen hebben 
het perf. zoowel met als zonder reduplicatie. Vgl. § 235, A. 3. 

4. Als part. perf. pass. gebruikt men dëceptus misleid, bedrogen 
(van dëcipio'. § 268, A. 2): falsus is adiectivum: valsch. - Het comp. 
refello, refelli, refellere wederleggen, heeft geen supinum; daarvoor ge¬ 
bruikt men refütaium. 

5. Zie § 235, A. 2. - Voor het supinum en de daarvan afgeleide vor¬ 
men gebruikt men temperdtum (parsürus komt bij Livius voor). 

6. Zie § 234, A. 2, § 272, 8. - Comp. appello, appuli, appulsum, 
appeltere aandrijven, landen; zoo ook: expello uitdrijven, repello 
terugdrijven (perf. rep pull: § 235, A. 4). 

7. Comp. impendo, impendi, impënsum^ impendere itn koste leggen, 
besteden; zoo ook: appendo toewegen, expendo uitgeven, perpendo 
overwégen, suspendo ophangen. 

8. Het perf. van het simplex wordt alleen door de grammatici opge¬ 
geven; 't supinum komt alleen bij dichters en latere schrijvers voor (ook 
in den vorm tünsum). - Comp. contundo^ contüdi, contüsum (en contün- 
sum)^ contundere stuk stooten, obtundo, obtüdi, obtüsus (en obtünsus), 
obtundere afstompen, retundo terugstooten (perf. rettiidi: § 235, A. 4). 

c) Zonder supinum: 

§ 264. 1. disco didici discere leeren (apprendre) 

2. posco poposci poscere eischen. 

Aanm. 1. Van disco is de wortel dec-, zwakkere vorm dc- (§ 13, Aanm.); 
vgl. de verwante woorden dec-et (het is geschikt,) het past (§ 381), 
en doc-eo (eig.: tot iets geschikt maken,) leeren, wat de vorming 
aangaat ook het Gr. 6tddox(o (voor "^di-dax-oxco), dat echter wellicht tot 
een anderen wortel behoort. Dl-sc-o staat voor *di~dc-sco, met praesens- 
reduplicatie, en hoort dus eigenlijk in § 265. Vgl. § 232, 4. - Comp. 
addisco, addidici, addiscere er bij leeren; zoo ook: ëdisco van buiten 
leeren, dëdisco afleeren, perdisco grondig leeren. 

2. Vgl. ^232, A. 6. — Comp, dëposco, dëpoposci, dèposcere afeischen; 
zoo ook: exposco dringend eischen; reposco terugeischen heeft geen 
perf.; daarvoor gebruikt men repetivi van repeto (§ 277, 7), waaraan ook 
het supinum ontleend wordt: repetitum. 

d) Met praesensreduplicatie (§ 232, 5): 

§ 265. 1. bibo bibi pötum bibere drinken 

2. sisto (stiti) (statum) sistere .plaatsen, stellen. 
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Aanm. 1. Vgl. § 232. De wortel is pö(i), pi~ (vgl. pö-tum en Gr. nivco). 
Het supinum en de daarvan afgeleide vormen kan men ook nemen van 
pötare (§ 307), dat van pötus gevormd is: pötatum. - Comp. combïbo 
opdrinken, indrinken, imbibo opnemen, inzuigen. 

2. Si-st-o is gelijk loxrjfii (voor 't Perf., dat den vorm 
steti moest hebben en somtijds nog heeft (§ 235, A. 2), en 't supinum komen 
zelden voor en wel in de gerechtstaal. Somtijds heeft het werkwoord dan 
intransitieve beteekenis: zich plaatsen, gaan staan. 

Comp. met het perf. -stiti en zonder supinum: absisto, abstiti weg¬ 
gaan, afstand doen, adsisto bij iets gaan staan, bijstaan, cönsisto 
bestaan, dësisto ophouden, exsisto ontstaan, Tnsisto optreden, resisto 
wederstaan, subsisto blijven staan. Het comp. circumsisto omringen, 
heeft in het perf. circumsteti (niet *circumstiti). 

é) De reduplicatie in het perfectum is afgevallen: 

§ 266. 1. per-cello per-culi per-culsum per-cellere ternedervverpen 
2. fero tuli latum ferre dragen (§ 257) 
3. findo fidi fissum findere splijten 
4. scindo scidi scissum scindere scheuren 
5. lollo sus-tuli sub-latum tollere opheffen, weg- 

[nemen. 
Aanm. 1. Vgl. § 272, 8. *Cello bestaat slechts in composita. Antecello 

overtreffen, excello uitmunten, praecello uitsteken, hebben geen per¬ 
fectum en geen supinum. (Van excello komt bij latere schrijvers een 
perfectum excellui voor (als van ^^excelleo), dat in goed proza evenwel ver¬ 
vangen wordt door florui, vigui, eminuiy praestlti of dergelijke.) 

2. Vgl. § 235, A. 1 en § 257. Van denzelfden wortel als het perfectum 
tuli en het supinum latum komt no. 5 tollo, dat in het perf. en het sup. 
met sub- is samengesteld. De comp. attollo en extollo verheffen, hebben 
geen perf. of supinum. 

Fero heeft talrijke samenstellingen, de meeste met assimilatie der praepo- 
sitie (§ 30). 

Geene verandering ondergaan: antefero, antetuli, antelatum, antejerre 
voortrekken, circumfero ronddragen, dëfero afbrengen, overbren¬ 
gen, perfero overbrengen, ten einde toe dragen, praefero vooriiit- 
dragen, voortrekken, pröfero te voorschijn brengen, trdnsfero 
overbrengen, overdragen. Zoo ook: refero, rettuli (§ 235, A. 4), rela- 
turn, referre verhalen. O ver aufero^ abstuli, ablatum, auferre wegnemen, 
vgl. § 30. 

De overige assimileeren geheel of ten deele: 

attuli alldtum afferre aanbrengen 
cönfero contuli colldtum cönferre bijeenbrengen 
differo distuli dildtum differre uitstellen 
effero extuli ëldtum efferre uitbrengen 
Jnfero intuli illdtum ïnferre inbrengen 
offero obtuli obldtum offerre aanbieden 
suffero sustuli (§ 30) sufferre verdragen. 

3. Zie § 232, 1 en § 236, b, A. 1. Comp. diffindo splijten. 

4. Vgl. § 236, b, A. 1. Comp. discindo en rescindo verscheuren. 



§§ 267-268. VERBA. STAMTIJDEN. 185 

2) zonder reduplicatie, met verienging van den 
stamkiinker (§ 236, a). 

a) Supinum op -turn: 

a. de klinker is dezelfde: 

§ 267. 1. emo ëmi ëmptum e m e r e koopen 

2. lego lêgi lêctum legere lezen 

3. -linquo -1 ï q‘u i -lictum -linquere laten 

4. rumpo r üpi ruptum r u m p e r e breken (trans.) 

5. vinco vïci victum vin eer e overwinnen. 

Aanm. 1. Comp. Coëmo opkoopen. behoudt de e, maar adimo. 

ademi. adëmpium, adimere ontnemen. dirimo scheiden, interimo en 

perimo dood en, redimo loskoopen, veranderen haar in het praesens in i. 

Emo had oorspronkelijk de beteekenis van nemen; deze is in eenige 
der bovengenoemde comp. gebleven, en zoo ook in de vier volgende, 
die samengetrokken worden (§ 19) en een zwak perf. op -si hebben (met 

inlassching van p tiisschen m en s: § 28): 
cömo (co- en emo), cömpsi, cömptum, cómere samenvoegen, ordenen; 
demo (de en emo), dèmpsi, dëmptum, dëmere wegnemen; 
promo (pro tv\ emo), prömpsi, prömptum, prömere voor den dag bren¬ 

gen (prömptus (als adiect): openbaar, vaardig, bekwaam); 
siimo (sub(s) en emo), sümpsi, sümptum, sümere nemen. 

Zij zijn aan den langen klinker in het praes. gemakkelijk te herkennen. 

2. Comp. De e blijft behouden in: adlego er bij kiezen, perlego 
doorlezen, relego herlezen, intellego en neglego (zie beneden). — Zij 
gaat over in i in: colligo, collëgi, collëctum, colligere verzamelen; 
dëligo kiezen, ëligo uitkiezen, sëllgo uitzonderen, uitkiezen. 

De volgende drie hebben in 't perf. -si: 
dlligo, dïlëxi, dllëctam, dlligere beminnen; 
intellego, inteüëxi, intellëctum, intellegere begrijpen (§ 30); 
neglego, negiëxi, neglëctum, neglegere veronachtzamen. 

3. Zie §232,1. — H Simplex komt zelden voor. Comp. dëlinquo, dëlïqui, 
dëlictum, dëlinquere falen, misdoen; zoo ook: relinquo verlaten, dére- 
linquo in den steek laten. Het sup. komt alleen in de comp. voor. 

4. Comp. evenzoo: abrumpo af breken, corrumpo bederven, om- 
koopen, ërumpo en prörumpo uitbreken, irrumpo indringen, per- 
rumpo doorbreken. 

5. Comp. evenzoo: convinco iemand van eene dwaling overtuigen, 
iets aantoonen, dëvinco en pervinco geheel overwinnen, revinco be¬ 
dwingen, wederleggen. 

Tegenover eene korte a in het praesens staat eene lange ë 
in het perf. (§ 13 Aanm.): 

1. ago ëgi a c t u in agere voeren, doen 
2. capio cëpi captu m capere nemen 

3. facio fëci factum facere doen, maken 

4. f rango frëgi fractum f rangere breken (trans.) 

5. iacio iëci iactum iacere werpen. 
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Aanm. 1. Comp. Circumago rondvoeren en perago ten einde voe¬ 
ren, behouden de a in het praesens; de overige veranderen haar in i: 

abigo, abëgi, abactum, wegdrijven; aan drijven, 
exigo opeischen, redigo terugdrijven, herleiden, subigo onderwer¬ 
pen, transigo afdoen, een vergelijk tot stand brengen; ambigo 
twijfelen, dat geen perf. of supinum heeft. 

Samengetrokken zijn (§ 19): 
cögo (co- en ago), coég"/, coactum, cögere dwingen; 
dëgo (dë en ago) doorbrengen, leven, zonder perf. en supin.. 

2. Vgl.§233. - Comp. De a blijft in het praesens in: antecapio, ante- 
cëpi, anteceptuni, antecapere vooraf hemen (maar anticipare). 

De overige krijgen i: accipio, accëpi, acceptum, accipere 2i2inntmtn, 
concipio opvattenr in zich opnemen, dëcipio misleiden, excipio op¬ 
nemen, uitzonderen, incipio beginnen (vgl. § 250), percipio begrij¬ 
pen, suscipio ondernemen. 

3. Vgl. § 233. Imperat. praes. act.: fac (§ 240). 
Comp. a) De jongere, met verba en adverbia samengestelde, behouden 

de a in het praesens en hebben, evenals het simplex, in 't pass. ƒ70, 
factus sum,fieri (§261): drëfacio drogen, assuëfacio gewennen (trans.), 
calefacio verwarmen, commonefacio herinneren, liquefacio vloeibaar 
maken, madefacio nat maken, patefacio openen. Vgl. § 47, lo. 

Calefacio heeft ook de gesyncopeerde (§ 15 B) vormen calfëci^ calfacturn, 
calfacere] de imperat. is alleen calface (van de overige boven genoemde 
werkwoorden komt de imper. niet voor). Olfacere ruiken, de lucht van 
iets krijgen, heeft alleen den gesyncopeerd en vorm (mti olefaceré) ] 'tkomt 
in 't passief niet voor. 

b) De oudere, met praeposities samengestelde, veranderen de a in i 
(§ 15 A) en vormen het passivum op de gewone wijze: affïcio, affëci, 
affecturn^ aandoen: pass.: afficior, affectus sum, affïci] 

zoo ook: cönficlo afdoen, dëficio wegblijven, ontbreken, efficb be¬ 
werken, inficio verven, besmetten, interficio dooden, offlcio verhin¬ 
deren, petficio voleindigen, praeficio aan ’t hoofd stellen, pröficio 
voortmaken, helpen, reficio herstellen, sufficio kiezen in plaats 
van een ander, intr. voldoende zijn. 

4. Comp. cönfringo (§ 15 A), cönfrëgi, cönfractuni, cönfringere verbreken, 
effringo open breken, perfringo doorbreken. 

§ 233. Comp. abicio, abiëci, abiectum, abicere afwerpen, adicio 
toevoegen, conicio (bijeen)werpen, gissen, dëicio afwerpen, disicio 
verstrooien, ëicio uit werpen, obicio voorwerpen, pröicio voorwer¬ 
pen, rëicio verwerpen, subicio onderwerpen, iraicio (transicio) over¬ 
zetten, doorboren. De eerste lettergreep van abicio e. d. (uit *ab-j(a)ciö, 
met syncope van de a en vocaliseering van de j) wordt bijna altijd posi- 
tione lang genomen (§ 32): men sprak blijkbaar abjicio (naar analogie 
van iacio): vgl. § 10, 4. 

b) Supinum op -sum: 
§ 269. 1. ëdo êdi êsum edere eten (§ 256) 

2. f odio f ödi f ossum fodere graven 
3. fundo f üdi füsum fundere gieten, verslaan 
4. sïdo -sëdi -sessum sïdere gaan zitten. 
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Aanm. 1. Comp. comedo opeten, exedo geheel opeten, peredo 

doorknagen. 

2. Vgl. § 233. Comp. cönfodio en perfodio doorboren, effodio uit¬ 

graven, suffodio ondermijnen. 

3. Comp. cönfundo verwarren, effundo uitstorten, infundo in¬ 
gieten, perfundo overstroomen, profundo vergieten. 

4. Sido staat voor ^sizdo, *si-sd’0 (§ 24, 3); sd- is de zwakkere vorm 
van den wortel sed-, &\tx[ men in sedeö ik zit, heeft (§ 13, Aanm.). ’t Simplex 
komt in klassiek proza zelden voor; ’t perf. en 't supinum alleen in comp.: 
adsTdo naast of bij iemand gaan zitten, cönsJdo gaan zitten, zich 
neerzetten, possido in bezit nemen, resïdo zich nederlaten, be¬ 
daren, subs'ido hurken, gaan zitten, zitten blijven. 

Zelden vindt men (bij dichters en prozaschrijvers na Cicero) een perf. -sïdi 
met ï (naar analogie v. h. praes.), bijv. cönsïderamus Plin. Ep. 6, 20, 14; 

cönslderant Liv. 9, 37, 7. 

c) Zonder supinum: 

§ 270. 1. fugio fügi fugere vluchten 
2. scabo scabi scabere schaven. 

Aanm. 1. Vgl. § 233. Partic. futuri: fugitürus. Comp. aufugio (§ 30) 
wegvluchten, cönfugio heen vlieden, effugio ontvluchten, perfugio 
zijne toevlucht nemen, profugio de vlucht nemen, refugio terug¬ 

vluchten, trdnsfugio overloopen. 

3) zonder reduplicatie en zonder verandering 
van den stamklinker (§ 236, b). 

a) Supinum op 4um: 

§ 271. 

1. acuo acui acutus acuere scherpen 

2. arguo argui argütus arguere in het licht stellen, 

3. exuo exui exütum exuere 

[beschuldigen 
uittrekken 

4. dëlibuo dëlibui dëlibütum dëlibuere bestrijken 

5. (ïco) ïci ïctum (ïcere) slaan, treffen 

6. i m b u 0 imbui imbütum imbuere drenken 

7. i n d u 0 indui indütum induere aantrekken 

8. (luo lui -1 ü t u m luere) wasschen, spoelen 

Q. minuo minui minütum minuere minderen 

10. ruo rui (rütum) ruere rennen, storten 

11. sol V 0 sol vi solütum solvere losmaken 

12. spuo spui spütum spuere spuwen 

13. statuo statui statütum statuere vaststellen 

14. suo sui sütum suere naaien 

15. tribuo tribui tribütum tribuere toedeelen 

16. vol vo vol vi volütum volvere wentelen. 
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Aanm. 1-16. Oorspr. hadden deze verba een perf. op -vï: vgl. § 236, 
A. 2; zoo ook solvJ uit * solui, ’^so-luvJ, en volvJ uit *voluï, *vo4im. 

1. 't Supinum ontbreekt; aaiiiis is altijd adiectivum: scherp. 

2. Argütus als partic. komt bij Plautus voor (klass. daarvoor ; 
als adiectivum beteekent het: sprekend, geestig, scherpzinnig. Verder 
heeft men een part. fut. arguitürus. 

Comp. coarguo bewijzen (supin. convictum), redarguo wederleggen 
(supin. refütatum), 

3 en 7. Deze beide composita komen van een niet meer gebruikelijk 
*-uo aantrekken, bekleeden. 

5. Zelden in 't praesens, waarvoor men ferio gebruikt; Jcifoedus ik heb 
een verbond gesloten,Jctum est een verbond is gesloten. 

8. ’t Supinum datum komt slechts in composita voor: abluo, ablui, 
ablütum, abluere afspoelen, ëluo delgen, polluo bevlekken (pol- door 
assimilatie uit por-, dat ook voorkomt in porrigo uitstrekken, portenda 
voorspellen, enz. [vgl. § 30]; polluo dus: naar voren spatten, be¬ 
spatten). Eigenlijk zijn ëluo e. d. geen comp. van luö, maar van lava 
(dat in het oude Latijn ook consonantstam is: § 305, 2); ëlavo werd over¬ 
eenkomstig §15,4 ëluö\ uit ëluö (dat bij Plautus nog het perf. ëlavi heeft) 
enz. werd dan later een simplex *luö afgeleid. 

Van een gelijkluidenden, maar niet gelijken, stam lu- (vgl. Qv.lvco) komt 
eene andere reeks van werkwoorden met het grondbegrip van: losmaken; 
zooals luo, lui, (lutum), luere lossen, dïluo, dilui, dJlütum, diluere oplos¬ 
sen, solvo (no. 11) (voor '^se-liw. vgl. §§ 30 en 19, A. 3, a). 

9. Comp. comminuo stuk breken, vernietigen, dëminuo en imminua 
verminderen. 

10. Part. fut. ruitürus (§ 253). 't Supin. komt voor in comp., als: 
diruo verwoesten, ëruo opgraven, obruo bedekken, begraven, 
siibruo ondergraven; de u is dan kort, terwijl zij in rütum lang is: 
dJrutum, ërütum, obrutum, enz. (vgl. § 37, A. 1). Geen supinum hebben: 
corriio instorten en irriio binnenrennen. 

11. Uit *se-luö : zie 8. Dichters gebruiken somtijds diaeresis (§19, A. 3): 
solui, soluendus. Comp. absolvo vrijspreken, dissolvo oplossen enz.. 

12. Comp. respuo^, respui, respuere verwerpen, versmaden, zonder 
supinum, waarvoor men repudiatum kan gebruiken. 

13. In de comp. gaat de a over in i: cönstituo besluiten, dëstitua 
verlaten, begeven, Instituo inrichten, restituo herstellen. 

14. Comp. cönsuo aan elkander naaien, dissuo lostornen. 

15. Comp. attribuo toedeel en, contribuo bijdragen, distribuo ver- 
deelen. 

16. Comp. êvolvo uit-, ontrollen, involvo inwikkelen, revolvo terug- 
wentelen. Bij dichters met diaeresis (§ 19, A. 3): ëvoluam, involuisse. 

b) Supinum op -sum\ 

§ 272. 

1. accendo accendi accënsum accendere in brand stekea 
2. dëfendo dëfendi dëfënsum dëfendere verdedigen 
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3. 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

mando (mandi) mansum mandere kauwen 

pando pandi passum pandere uitbreiden 

prehendo prehendi prehënsum prehendere grijpen 

scando scandi scansum scandere stijgen 

cüdo -cüdi -cüsum cüdere slaan, stampen 

vello velli vulsum vellere trekken, plukken 

verro verr i versum verrere sleepen, vegen 

verto verti versum vertere wenden, keeren. 

Aanm. 1. Het simplex *cando wit maken (waarbij candeo (§ 301, 4) 
het intrans. is: wit zijn) is niet meer in gebruik. Andere comp. incendo 

en succendo doen branden, ontvlammen. 

2. Het simplex yendo bestaat niet meer; offendo tegenstooten. 

3. Het perfect, mandi komt zeer zelden voor. 

4. Passant hoort bij een verbaalstam zonder n; een vorm pansum 
(naar analogie van pandi) wordt zeer zelden en meestal bij lateren gevon¬ 

den. Comp. expando uitspannen, uitbreiden. 

5. Uit *prae-hendö. De n hoort niet tot den wortel: vgl. praeda buit 
(uit *prae-heda). Samengetrokken vormen : prendo, prendi. Comp. appre- 
hendo aangrijpen, comprehendo samenvatten, begrijpen, dëprehendo 

aanvatten, verrassen, repreJiendo berispen. 

6. Het supin. komt niet voor in 't simplex, dat in ’t algemeen zeld¬ 
zaam is, wel in de comp.: a(d)scendo, a(d)scendi, a(d)scênsum, a(d)scendere 
opstijgen, cönscendo bestijgen, dêscendo afdalen, transcendo over¬ 

gaan, overschrijden. 

7. Het perf. en supin. slechts in comp.: excudo, excCidi, exciisum, excii- 

dere uitslaan, incüdo inslaan. 

8. Het supinum met verandering van e in u (ouder o), evenals 
van pello, perciilsiim van percello, enz. (vóór 1 -H andere cons. [velare 1]: 
vgl. § 258, A. 1). Een perf. valsi (naar vulsiun) in plaats van velli wordt 

zeer zelden gevonden. 
Comp. dvello afrukken, convello losrukken, divello ui teen trek ken, 

ëvello uitrukken. 

10. Comp. adverto heenkeeren, averto afwenden, converto om- 
keeren, ëverto omwerpen, verwoesten; dëvertor zich afwenden, 
zijn in trek nemen, revertor terugkeeren (perf. reverti: § 252, 3; 

zoo ook dëvertl). 

c) Zonder supinum: 

1. congruo congrui congruere overeenstemmen 

2. lambo lambi lambere likken 

3. metuo metui metuere vreezen 

4. -nuo -nui -nuere knikken 

5. pluit (§ 244) pluit pluere regenen 

6. psallo psalli psallere op de citer spelen 

7. sternuo sternui sternuere niezen 

8. vïso vïsi vïsere gaan zien, bezoeken. 
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Aanm. 1, 3, 4, 5, 7. Vgl. § 271, A. 1-16. 

4. ’t Simplex bestaat niet; comp. abnuo weigeren (part. fut. abnui- 
türus), annuo (adnuo) toeknikken, beide zonder supin.. 

8. Visö (uit *veid-sö) is van een wortel veid- (vgl. video) gevormd met 
een zeldzaam praesenssuffix-s-, dat voluntatieve beteekenis had (vgl. § 277,8); 
als perf. werd ook (misschien zelfs meestal) vJdi (§ 293, 3) gebruikt. 

II. Zwak perfectum 1) op -vï. 

Deze werkww. zijn alleen in 't praes. consonantstammen; ’t perf., en 
meestal ook het supin., is van een vocaalstam gevormd, vandaar -vï en 
in ’t sup., waar dit bestaat, -turn (vgl. §§ 232, 6 en 277). 

a) Het praesens heeft -scö achter den verbaalstam gevoegd (§ 232, 4); 

§ 274. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

crêsco crevi (crêtus) 
nösco növi(§250) nötus 
obsolësco obsolêvi obsolëtus 
pasco pavi pastum 
qiiiêsco quiëvi quiëtus 
scïsco scïvi scïtum 
suésco suëvi suëius 

crëscere 
nöscere 
obsoiëscere 
pascere 
quiêscere 
scïscere 
suëscere 

groeien 
leeren kennen 
verouderen 
laten weiden 
rusten 
besluiten 
gewoon worden. 

Aanm. 1. Wortel crê-: vgl. creo ik schep. Van de comp. heeft concrësco 
zich verdikken, een partic. perf.: concrêtus vast, hard geworden, 
de andere niet; in 't simplex komt crêtus alleen bij dichters voor (als adiect.: 
ontsproten, geboren). 

2. Nöscö uit *gnöscö\ de stam is (g)nö- \ vgl. agnöscö, Gr. yi-yvw-oxo)^ 
enz.. Part. perf. nötus bekend. — Comp. Als het simplex gaan: ignösco 
vergeven en pernösco goed leeren kennen (dit laatste zonder supinum); 
— maar agnösco, agnövi, agnïtum (vöi'^agnétumXtgtnoytx nötus\ Ablaut 
djö: vgl. § 13, Aanm.), agnöscere erkennen, herkennen; zoo ook: cO’ 
gnösco leeren kennen en recognösco zich te binnen brengen. 

3. Obsolëtus verouderd, is een adiectivum. 
Obsolësco schijnt te komen van soleo gewoon zijn; zoo ook exolësco, 

exolëvi, exolêtum, exolëscere in onbruik geraken, verdwijnen. 
In verband met aio voeden (§278, 1) staan alesco en olesco groeien, in: 
abolësco, abolëvi, abolëscere vergaan; 
adolësco, adolëvi, adultus, adolëscere opgroeien; 
coalésco, co al ui ^ coalëscere 
inolësco, inolëvi^ inolësccre aan iets groeien; 
subolêsco, subolëscere nagroeien, opvolgen (vgl. adulescëns jonge¬ 

ling, prölês (*pro-oles) spruit, nakomeling, suböles spruit, kroost). 

4. De wortel is pa-\ vgl. pabulurn voeder; pastum uit *pa-sc-tum: vgl. 
§ 232, A. 6. Pass. pascor^ pastas sum, pasci weiden (intrans.). 

5. Part. perf. quiëtus gerust. — Comp. acquiësco tot rust komen, 
conquiësco rusten, requiësco uitrusten. 
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6. Vgl. plêbï scltum (§ 88fl, A. 1) volksbesluit. Comp. adsclsco aan- 
nemen, cönscïsco aandoen (bijv. mortem sibi conscisceré). 

7. Part. perf. suëtus gewoon, 't Simplex komt zelden voor. Comp. 
assuësco, cönsuësco gewend worden, dësuësco ontwennen, zonder supin., 
maar met de part. perf. assuëtus, cönsuëtus, dësuëtus, ook.als adiectiva. 

b) Het praesens is versterkt met eene n (§ 232, 1): 

a. Perf. en sup. beide met langen klinker en schijnbare metathesis: 

§ 275. 

1. cerno (crêvi) -creturn cernere onderscheiden, zien 
2. sperno sprêvi sprëtum spernere versmaden 
3. sterno stravi stratum sternere uitspreiden. 

Aanm. 1-3. Deze verba hadden oorspr. tweelettergr. wortels: cerei-, 

sperë-^ sterë- (vgl. Gr. è-ox6Qs-oa)\ vgl. § 232, A. 1 en § 277, 10. 

1. Cerno uit *cr(i)-nö (vgl. >cQtvojy xQi-TÓg)^ of uit *cer(a)-nö; crëtiis bij crëvi, 
dat bij het praes. cerno gemaakt is naar analogie van sprë~vï\ spernö (men 
verwacht *crJ‘Vi\ vgl. trJ-vi [§277,10]); het oude part. certiis (uit '*cr(i)-tos) 
is adject. geworden: zeker. — Crëvi komt in proza zelden voor; -crëtum 
alleen in comp.; dëcerno besluiten, discerno onderscheiden, sëcerno 

afscheiden. 

3. Stravi naar analogie van stratum : men verwacht *strëvi\ omgekeerd 
sprëtum met ë naar sprèvi. Comp. cönsterno bestrooien, prösterno neer¬ 

werpen. 

De lange klinker is alleen in het perf.: 

§ 276. 

1. -lino -lëvi -lïtum -linere bestrijken 
2. sïno sïvi sïtum sinere laten, toestaan. 

Aanm. 1. Wortel lei- (vgl. Uïog, lëvis glad), zwakkere vorm lU (§ 13, 
Aanm.). Lë-vi uit met ë na I; men vindt soms livi naar analogie 
van sTvi. 't Simplex wordt in klassiek proza niet gevonden. Comp. illino 

opsmeren, oblino besmeren. 

2. Wortel sei-Ish (§ 13, Aanm.). Slno wellicht eigenlijk: neerleggen. 
Vgl. situs gelegen en pöno (§ 278,11). Comp. dësino, dêsii (§ 241, A.2), 
dësitum, aflaten, ophouden (eig.: afleggen), voor welks perf. 

Cicero en Caesar dëstiti (van désistö) gebruiken. 

c) Praesensreduplicatie: 

3. sero sëvi satum serere zaaien. 

Aanm. 3. Sero staat voor *si-s-o (van den wortel së- [zwakkere vorm 5-, 
vóór eene consonant sa-: vgl. § 13, Aanm.]: vgl. së-men zaad), met ë in 
plaats van ï naar analogie der composita, waarin ï vóór r in eene mid- 
denlettergreep (§ 15) ë was geworden (vgl. cinis - cineris). - Comp. cönsëro^ 
cönsëvi, cönsitum{%\bk), cönserere bezaaien; zoo ook: Insero inplanten. 
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d) Consonantstammen hebben in het perf. en 't 
genomen (§ 232, 

§ 277. 
1. arcesso arcessïvi 
2. capesso capessïvi 
3. facesso facessïvi 
4. incesso incessïvi 
5. lacesso lacessïvi 
6. cupio cupïvi 
7. peto petïvi 
8. quaero quaesïvi 
9. sapio sapïvi (sapii 

10. tero trïvi 

b): 

arcessïtum arcessere 
capessïtum capessere 
facessïtum facessere 

incessere 
lacessitum lacessere 
cupitum cupere 
petïtum petere 
quaesïtum quaerere 

sapere 

tritum terere 

sup. eene ï aan 

ontbieden 
aanpakken 
ijverig doen 
aanvallen 
plagen 
begeeren 
streven naar 
zoeken 
smaken, smaak 

[hebben 
wrijven. 

Aanm. 1-10. Men moet uitgaan van cupio, dat in het oude Latijn nog 
den inf. praes. cupïre heeft; naar analogie daarvan hebben ook eigenlijke 
consonantstammen, die een streven enz. uitdrukken, -ïvï en -ïtum gekre¬ 
gen. Tero is, afgezien van de n, gevormd als cerno, en hoort dus eig. niet hier. 

1. De afleiding van arcessere is zeer onzeker. 
Of accerso, accersJvi, accersltum, accersere, dat in gelijke, of ongeveer 

gelijke beteekenis als arcesso gebruikt wordt, hetzelfde werkwoord is, door 
metathesis veranderd (§ 29), of dat het van een anderen stam komt, staat 
ook nog niet vast. Men gebruike liever arcesso dan accerso. 

2, 3, 4, 5 van capio, fado, incedo, lacio. Zie § 349, c. 

6. Vgl. § 233. 

7. Zie §241, A.2. Comp. appeto grijpen naar iets, expeto begeeren, 
oppeto te gemoet gaan, repeto herhalen, suppeto voorhanden zijn. 

8. Quaerö is ontstaan uit *quais-ö (§ 27); daarentegen berust de oude 
bijvorm quaesö, die nog dikwijls als een tusschenwerpsel gebruikt wordt 
(§ 329): ik bid u, quaesumus wij bidden u (§ 186, A. 1), op een met 
een praesenssuffix -s- (§ 273, 8) versterkten vorm quaeS’S’ö{% 27, A. 1); zoo ook 
quaesJvi op quaeS’SM. — In de comp. van quaero gaat ae (ai) over in ï: 

acquTro, acqulsJvi, acquïsltum, acquirere anquiro end tv zot- 
ken, conquJro bijeenzoeken, inquiro onderzoeken, enz.. 

9. Vgl. § 233. Een perf. sapui wordt eerst bij lateren gevonden. - Com¬ 
posita: dêsipio dwaas zijn, resipio naar iets smaken; beide zonder 
perf. en supin.. 

10. De wortel terei- heeft, ten gevolge van verschillend accent in de 
Indo-Germ. moedertaal, in het praes. den vorm ter(e)-, in het perf. en sup. 
trei-\ trlvi en trJtum staan voor Hreivi en ^treitum (§ 10,13); vgl. § 13, Aanm.; 
§ 275, A. 1-3. Comp. contero stuk wrijven, obtero vertrappen. 

2) op -UI, 

a) Supinum op -turn {4tum): 
§ 278. 

alui altum alere voeden 
2. colo colui cultum colere verzorgen 
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3. cönsulo cönsului consu Itum consulere raadplegen 

4. -CU mbo -cubui -CU bi turn -cumbere gaan liggen 

5. gigno genui genitum gignere voortbrengen 

7. molo molui molitum molere malen 

9. occulo occului occultum occulere verbergen 

10. pïnso pïnsui pistum pinsere stampen 

11. pöno posui positum pónere plaatsen 

12. rapio rapui raptum rapere rooven 

13. sero serui sertum serere aaneenrijgen 

14. texo texui textum texere weven 

15. vomo vomui vomitum vomere braken. 

Aanm. 1. Behalve het oorspr. altus vindt men een partic. alitus (bij 

alui gevormd). Zie verder § 274, 3. 

2. Comp. accolo bij iets wonen, excolo met zorg bewerken, incolo 
bewonen (maar incultus onbebouwd). 

4. Alleen in composita: accumbo gaan aanliggen, concumbo zich 
neerleggen, incumbo zich toeleggen op, occumbo sterven, pröcumbo 
voorover neervallen, recumbo achterover gaan liggen, succumbo 

bezwijken. Vgl. § 232, 1 en mbo (§ 307, 2). 

5. Met praesensreduplicatie van den stam gen- (zwakkere vorm gn-)'. 
gi-gn-ö. Gi-gn-ö'. gën-us = yl-yv-o/nai : yév-og; vgl. § 13 Aanm.. 

10. Behalve pistum (met ï, en dus van een stamvorm zonder n, zooals 
fictus bij fingö [§ 280, 6]: vgl. pistor molenaar, bakker) vindt men ook 
pinsitum als supinum. 

11. Bij dichters vindt men van het partic. perf. dikwijls den gesynco- 
peerden (§ 15 B) vorm postus. 

Pöno is eigenlijk een compositum van sino (§ 276, 2): *pö-sï-nö, *posnö 
(pö een andere vorm voor ab (uit *ap)\ beide zijn verkortingen van apó 
(§ 30): pöno dus eigenlijk: heenleggen, neerleggen); vandaar dat bij 
oudere schrijvers het perf. nog posivi luidt. Doordat de samenstelling niet 
meer als zoodanig gevoeld werd, kon bij positus (waarin men pos- als 
verbaalstam, -ïtus als uitgang beschouwde) een perf. posui ontstaan, even¬ 
als molui (7) bij molitum hoorde, monui (§ 296, 5) bij monitum. 

Comp. appöno bijstellen, compöno samenstellen, expöno uiteen¬ 
zetten, impöno opleggen, repöno terugplaatsen, in de plaats 

stellen, suppöno onder iets leggen, enz.. 

12. Vgl. §233. — Comp. met overgang van a in i (§15): abripio^ abripui, 
abreptum, abripere wegrukken, arripio aangrijpen, corripio grijpen, 
diripio plunderen, êripio ontrukken, pröripio voortsleuren, surripin 

ontstelen. 

13. Comp. cönsero samenvoegen, dêsero verlaten, dissero uiteen¬ 
zetten (sup. disputatum), insero in voegen. 

14. Comp. contexo samenweven, intexo inweven, praetexo voor¬ 
wenden, retexo uitrafelen. 

15. Comp. ëvomo uitspuwen, revomo weder uitspuwen. 
WOLTJER, Lat. Gramm. 6e druk. 13 
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b) Supinum op -sam'. 

6. meto (messui) messum metere oogsten, maaien 
8. necto nexui nexum nectere binden, knoopen. 

6. In plaats van messui (met dubbelen uitgang, evenals: §237,40), 
dat alleen bij latere schrijvers en dan nog zelden voorkomt, kan men 
nemen secui (§ 307, 7) of messem fêcL Zoo ook in het comp. dëmeto 
af maai en: dêsecui, dëmessum, demetere, — Messum uit "^mettum\ vgl. 
§ 25, 9. Messis oogst. 

8. Zoo ook de comp. annecto aanknoopen en cönecio (niet connecto: 
§ 30) samenknoopen, verbinden. — 't Simplex heeft ook nog 't oude, 
regelmatige perfectum nexi, dat echter in het klassieke Latijn minder in 
gebruik was; nexui (uit *nec-t-S’Ui of uit *nec-s-ui: § 232, 2) ontstond wel¬ 
licht onder invloed van texui (14). — 't Supinum nexum uit "^necssum en 
dit uit *nect4um\ zoo ook flexum (§ 281, 5) uit yiect-tiim, pexum (§ 28i, 
11) uit "^pect’tiim, enz.: § 25, 9, § 238, Aanm.. 

Zonder supinum: c) 

§ 279. 

1. fremo 
2. g e m o 
3. compesco 
4. sterto 
5. strepo 
6. tremo 
7. volo 

fremu i 
gemui 
compescui 
stertui 
strepui 
tremui 
volui 

f remere 
gemere 
compescere 
stertere 
strepere 
tremere 
veile 

brullen, mompelen 
zuchten 
bedwingen 
snorken 
bruisen, ruischen 
beven, sidderen 
willen (zie § 258). 

3) op -SI. 

a) Supinum op -ium (stammen op c, gt gu, p, /w, s): 

§ 280. 

1. carpo carpsi carptum carpere plukken 
2. cingo cïnxi cïnctu m cingere gorden, omringen 
3. coquo coxi coctum coqiiere koken (trans.) 
4. dïco dïxi dictum dïcere zeggen 
5. düco d üxi ductum dücere leiden 
6. f ingo f ïnxi f ictum f ingere vormen 
7. af f ligo afflïxi afflïctu m afflïgere terneder slaan 
8. gero gessi gestu m gerere dragen 
9. iungo iünxi iünctum iungere verbinden 

10. illi cio illexi illectum illicere verlokken 
11. nübo nüpsi nüptum nübere trouwen (v.d. vrouw) 
12. pingo pinxi pictum pingere schilderen 
13. plango p lanxi planctum plangere slaan 
14. rego rêxi rectum regere besturen 
15. scalpo scalpsi scalptum scalpere krabben, beitelen 
16. scrïbo scrïpsi scri ptum scrïbere schrijven 
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17. sculpo sculpsi sculptum sculpcre beitelen 
18. aspicio aspexi aspectum aspicere aanschouwen 
19. exstinguo exstïnxi exstïnctum exstinguere uitblusschen 
20. stringo strïnxi strictum stringere snoeren 
21. struo str üxi strüctum struere oprichten 
22. sügo süxi süctum sügere zuigen 
23. te go tëxi tëetum tegere dekken 
24. -temno -tempsi -temptum -temnere verachten 
25. tingo tïnxi ti nctum tingere indoopen 
26. traho traxi tractum trahere trekken 
27. u n g (u) 0 ünxi ünctum u n g (u) e r e zalven 
28. üro ussi ustum ürere branden 
29. veho vêxi vectum vehere voeren 
30. vïvo vïxi vïetum vivere leven. 

Aanm. 1. In comp. gaat de a over i in e (§15 A): dëcerpo afplukken 
excerpo uitplukken, uitlezen, een uittreksel maken. 

2. Vgl. § 33, 2 en § 24, A. 1; zoo ook bij 6, 9, 12, 13, 19, 20, 25, 27. 
Comp. accingo aangorden. 

4. Imperat. praes. act.: dïc (§ 241). Comp. ëdlco uitvaardigen, be¬ 
velen, indïco aanzeggen, interdïco verbieden, praedJco voorzéggen. 

5. Imperat. praes. act.: düc (§ 241). Comp. abdüco afvoeren, addüco 
heenvoeren, condüco huren, dëdüco afleiden, indüco invoeren, over- 
trékken, prödüco voor den dag brengen, subdüco onderuit voeren. 

7. Het simplex ""flTgo slaan is verouderd. Andere comp. cönflJgo 
strijden; maar pröflJgo verslaan, terugslaan, is a-stam: pröfligavi^ 
pröflïgatum, pröflJgdre. 

8. De stam is ges- (vgl. §§ 27 en 237, 1, e). Comp. aggero aanbren¬ 
gen, congero bijeenbrengen, digero verdeelen. 

9. Comp. adiungo toevoegen, coniungo verbinden, disiungo schei¬ 
den, sëiungo afscheiden, enz.. 

10. Vgl. § 233. Het simplex lacio lokken was weinig of niet in ge¬ 
bruik. Andere comp. allicio aan lokken (zonder supin.), pellicio ver¬ 
lokken, ëlicio uitlokken, dat perf. ëlicui en sup. ëlicitum heeft. 

12. Comp. dëpingo schilderen, beschrijven. 

14. Vgl. § 33,2 en § 238, kleine letter. - Comp. met overgang van de e in i 
i§ 15): arrigo^ arrëxi^ arrëctum^ arrigere oprichten, corrigo verbeteren, 
ërigo oprichten, porrigo (§271,A.8) uitstrekken; met syncope (§15B): 
pergo (uit *per-rego), perrëxi, perrëctum, pergere voortgaan, vervolgen, 
sur go (uit *sub-regó), surrëxi, surrëctum, surgere opstaan. 

16. Comp. ascribo bij schrijven, circiimscnbo omschrijven, cönscribo 
opschrijven, dëscrJbo afschrijven, exscrJbo uitschrijven, insenbo in 
of op iets schrijven, persefibo geheel opschrijven, registreeren, 
praesefibo voorschrijven, pröscrïbo openlijk bekend maken, ver¬ 
beurd-, vogelvrij verklaren, resefibo terugschrijven, onderschrij¬ 
ven, subscrïbo onderaan schrijven, trdnscnbo overschrijven. 

18. Vgl. §233. 't Simplex specio zien komt zelden voor. Andere comp.: 
cönspicio beschouwen, dëspicio neerzien, verachten, dispicio door- 

\T 
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zien, ïnspicio inzien, monsteren, perspicio door(heen)zien, pröspicio 
voorzien, voorzorg nemen, respicio terugzien, suspicio opzien, 
bewonderen, zelden verdenken (echter suspectus als adiect.: verdacht). 

19. Vgl. § 25, 1, § 232. Het simplex stinguo, dat eig. (het brandende 
hout) uiteensteken schijnt te beteekenen, zelden. Andere comp. distinguo 
onderscheiden, restingao blusschen. 

20. Comp. astringo strak aantrekken, cönstnngo samentrekken, 
perstringo treffen, hekelen. 

21. De gutturaal behoort niet in den wortel, maar is in het perf. en 
sup. gekomen naar analogie van flno e. d.: vgl. § 236, ^2 en § 281, A. 6, 
ook § 285, A. 3. - Comp. cönstmo samenstellen, dèstruo afbreken, 
exstruo opbouwen, Instruo inrichten. 

23. De e in tëxi is lang: § 33, 2. Comp. dëtego ontdekken, prötego 
beschutten. 

24. 't Simplex komt bij dichters voor. In proza gebruikt men altijd 
contemno. 

25. Onder invloed van ungiiö — ünctum komt bij tinctum reeds spoedig 
eene schrijfwijze tingiw op, die echter minder juist is: vgl. Gr. (tingo 
uit *tengo \ ë werd ï vóór ng; vgl. § 15). Unga en iingiio zijn beide goed. 

26. De wortel is oorspr. tragh- (§ 25, 1). Comp. abstraho (§ 30), ab- 
straxi, abstractum, 0/75/1*0aftrekken; zoo ook contraho samentrek¬ 
ken, dëtraho aftrekken, retraho terugtrekken, alle met behoud van 
de a: vgl. § 15, A. 4 (daarentegen dëtrectare enz.). 

27. Vgl. 25. - Unctiis ook als adiect.: vettig, vet, smijdig. 

28. Stam üs- (§ 27): vgl. Gr. ev(o (uit *eusö). Comp. adfiro aan bran¬ 
den, inaro inbranden. Zoo gaat ook combüro verbranden {y^.bustam 
brandstapel), dat een b ingevoegd heeft naar analogie van ambüro, dat 
men ten onrechte als am-büro opvatte (in plaats van als amb-üro). 

29. Vgl. § 33, 2. De wortel van dit werkw. (vegh-: gh = Lat. h) is de¬ 
zelfde als in ons bewegen, weg. Vgl. § 25, 1. Comp. adveho aanvoeren, 
aveho afvoeren. 

Pass. vehor, vectus sum, vehi varen, rijden; comp. invehor’xnrïy 
den, uitvaren tegen, prövehor voortvaren, voortgaan. 

30. Wellicht was de wortel oorspr. ^g^ig^- (vgl. ons kwik): gv werd in 
het Latijn tusschen klinkers v, vóór een consonant g: vixi staat dan voor 
^^vlgv-si] vgl. §§ 24, 1 en 25, 1. Vlvö kan echter ook uit gnvö ontstaan 
zijn; dan is vJxJ gevormd naar analogie van flüxi bij fluö {=fluvö\ § 281, 6). 

b) Supinum op -sum (stammen op c, g, d, t, s): 

1. cêdo cessi cessum cêdere wijken 
2. claudo clausi clausum claudere sluiten 
3. dïvido dïvïsi dïvïsum dïvidere verdeelen 
4. fïgo fïxi f i X u m figere hechten 
5. flecto f lexi flexum f lectere buigen 
6. f luo flüxi (f 1 ü X u m) fluere vloeien 
7. laedo laesi laesum laedere kwetsen 
8. lüdo lüsi lüsum lüdere spelen 
9. mergo mersi mersum mergere onderdompelen 

10. mitto mïsi m issum mittere zenden 
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11. pecto pexi pexum peetere kammen 

12. plaudo plausi plausum plaudere klappen 

13. (plecto plexi plexum pleetere vlechten) 

14. prem 0 pressi pressum premere drukken 

15. quatio (q u a s s i) quassum quatere schudden 

16. rado rasi rasum radere schaven 

17. rödo rösi rösum rodere knagen 

18. spargo sparsi sparsum spargere strooien 

19. trüdo trüsi tr üsum trüdere stooten 

20. vado -vasi -vasum vadere gaan. 

Aanm. 1. De oorspr. van cèdö staat niet vast; waarsch. is het ontstaan 
uit *ce-zd~ö (van de part. cë- daar [§ 170, A. 1; § 329, A. 2], en den 
zwakkeren vorm [§ 13 Aanm.] van een wortel sed- gaan: vgl.§24,3, A. 2; 
§ 14,1); in dit geval staat cèssi voor ^ce-zd-si (§ 25, 4, a). — Comp. accëdo 
toetreden, concêdo toestaan, excedo uitgaan, afwijken, incëdo voort¬ 

treden, gaan, succëdo opvolgen. 

2. In comp. gaat au over in ü (vgl. § 15, A, 3): conclüdo^ conclüsi, 
conclusum, conclüdere besluiten, exclüdo uitsluiten, incliido insluiten, 
reclüdo ontsluiten, sëcludo afsluiten, afsnijden. 

3. Over ï in het praes. tegenover ï in dhvïsï vgl. § 13 Aanm.. Naar 
analogie van dJvJsJ heeft ook divlsiim ï gekregen. 

4. Vgl. § 238 Aanm.. Comp. afflgo aanhechten, cönfJgo aaneenhech¬ 
ten, doorboren, Tnfigo insteken, inprenten, trdnsfïgo doorsteken. 

5. Comp. circumflecto om buigen, dëflecto afwenden, ïnflecto om¬ 

buigen, reflecto terugbuigen. 

6. Waarschijnlijk is de stam flugv- \ vgl. de oude vormen *conflovont 
(= confluimt: § 186, A. 1; men sprak ook later fluvó) en *fluv‘i~dus (= 
fluidus), en voorts flüctus vloed, golf; vgl. § 24, 1. - Comp. afluo 
afvloeien, affluo toevloeien, cönfLuo samenvloeien enz.. 

7. In comp. gaat ae (eig. ai) over in ï (§ 15): altido, allJsi, allïsum, 
allidere stooten, slaan tegen, colUdo tegen elkander stooten, illido 

stooten tegen, verpletteren. 

8. Comp. ëlüdo bespotten, illüdo den spot drijven. 

9* Vgl. §24,2. — Comp. demergo onderdompelen, ëmergo opduiken. 

10. Mïtto uit *mïto (vgl. § 28, 6); vandaar mïsi (missi), uit *mlt-si. - 
Comp. amitto verliezen, admitto toelaten, committo toevertrouwen, 
begaan, dimitto laten gaan, omitto weglaten, prömitto beloven. 

12. Comp. applaudo toejuichen, met au evenals het simplex; de 
andere comp. hebben niet au, maar ö, bijv.: explödo, explösi, explösum, 
explödere met slagen verdrijven, af keuren; dit bewijst, dat plaudo 
oorspr. ö moet hebben gehad, daar een oorspr. au in de composita ü 

zou zijn geworden (vgl. 2 \claudó\)', plaudo geeft blijkbaar de deftige uit¬ 
spraak (of schrijfwijze) weer: vgl. § 10, 14. 

13. In 't activum verouderd, als deponens in composita (zie § 283, 17). 
[Dit plecto is het Grieksche n).éxco, en van denzelfden wortel als ons 
vlechten. Van een anderen wortel komt plëcto, plëxum, plëctere 
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slaan, straffen (meestal in 't pass. gebruikt: plëctor geslagen, gestraft 
worden), dat met het Gr. nlrixxo} overeenkomt; dezelfde wortel in/7/a/zpü 
(§ 280, 13)]. 

14. 't Perf. en supin. komen van een stam pres- (§ 237, A. 1). In comp. 
gaat de e over in i: comprimo, compressi, compressum, comprimere samen¬ 
drukken, deprimo neerdrukken, exprimo uitdrukken, imprimo in¬ 
drukken, opprimo onderdrukken. 

15. Het perf. bestaat alleen in de composita, waarin qua- overgaat in 
CU- (met syncope van a en vocaliseering van v: *con-qu(a)tiö, con-ciitiö: 
vgl. iacio — in-icio), bijv.: concutio, concussi^ concussum. concutere schok¬ 
ken, schudden, discutio uiteenslaan, excutio uitschudden, incutio 
inboezemen, percutio doorboren. 

16. Comp. corrado bijeenschrapen, ërddo uitkrabben. 

17. Comp. corrödo stuk knagen. 

18. Vgl. § 24, 2. - In comp. gaat de a over in e (§ 15 A, 1): aspergo, 
aspersi, aspersum, aspergere besprenkelen, cönspergo besproeien, 
dispergo verstrooien. 

19. Comp. contrüdo tegen elkander stooten, dêtrüdo naar bene¬ 
den stooten. 

20. Het perf. en 't supin. komen alleen voor in dc composita: ëvado 
ontsnappen, invado indringen, aanvallen, pervado doorgaan. 

c) Zonder supinum: 

§ 282. 1. ango anxi 
2. ning(u)it (§ 244) nïnxit 
3. rëpo rêpsi 
4. serpo serpsi 

angere beangstigen 
n i n g (u) e r e sneeuwen 
rëpere kruipen 
serpere kruipen. 

Aanm. 3. Comp. irrepo inkruipen, obrepo bekruipen, insluipen, 
prörëpo voortkruipen. 

4. Serpo is het Grieksche ïqtko. — Serpëns (nl. bestia) slang. 

SEMIDEPONENS (§ 252, 1). 

283 [284]. Fïdo fïsus sum fïdere vertrouwen. 

Aanm. Fïdens vol vertrouwen. Als fido gaan ook de comp. cönfldo 
vertrouwen, part. praes. cönfïdens driest, vermetel, part. perf. cönfï- 
sus vertrouwende (§ 595), diffido wantrouwen. 

DEPONENTIA. 

284 [283]. 

1. adipïscor adeptus sum adipïsci verkrijgen 
2. expergïscor experrëctus sum expergisci ontwaken 
3. fruor (früctus sum) frui genieten 
4. fungor fünctus sum fungi verrichten 
5. (gradior gressus sum gradi) gaan, schrijden 
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6. ïrascor ïrdtus ïrasci vertoornd worden 

7. labor lapsus sum labi glijden [of zijn 

8. loquor locütus sum loqui spreken 

9. comminïscor commentus sum comminïsci verzinnen 

10. morior mortuus sum mori sterven 

11. nancïscor nactus (nanc- nancïsci (toevallig) verkrij- 

tus) sum [gen 

12. nascor natus sum nasci geboren worden 

13. nïtor nïsus(nixus)sum nïti steunen 

14. oblïvïscor oblïtus sum oblïvïsci vergeten 

15. pacïscor pactus sum paclsci eene overeenkomst 

16. patior passus sum pati lijden [treffen 

17. amplector amplexus sum am plecti omarmen 

18. proficïscor profectus sum proficïsci vertrekken 

19. queror questus sum queri klagen 

20. sequor secütus sum sequi volgen [wreken 

21. ulcïscor ultus sum ulcïsci zich wreken, 

22. ütor üsus sum üti zich bedienen van, 
[gebruiken 

23. vëscor vësci zich voeden met. 
[eten. 

Aanm. 1. Het simplex apJ-scor, ap-tus zum, apJ-sci (afgel. van *apio 
vastmaken) bemachtigen, bereiken, verkrijgen, is in klassiek proza 
zeldzaam. Aptus als part. = aangehecht, bevestigd, als adiect. = 

passend, geschikt. 
Van denzelfden stam komt coepi (§ 250), eig. perf. bij een verouderd 

praesens *co-apio (uit co- (§ 30) en *apio), 

2. Experrêctus gevormd als perrêctus (§ 280, 14), omdat men exper- 
gJscor met pergo in verband bracht. Inderdaad is het door dissimilatie 
(§ 26) ontstaan uit ex-per-grl-scor, zoodat de vorm expergïtus (uit *ex-per- 
gri-tos) (vgl. i-yg^-yoga, èysigco), die een enkel maal bij dichters voorkomt, 

waarschijnlijk de oudere is. 

3. Voor 't perf. gebruikt men in klassiek Latijn: üsus sum oï früctum 

cëpi ex. Part. fut. fruitürus (§ 253). 
Dit WW. heeft, evenals fluo (§ 281, 6), een gutturaal in den verbaalstam: 

fru(v)or uit yrügw (§ 24, 1) : wg\. frages vruchten. 

4. Vgl. § 33, 2 en § 24, A. 1. — Comp. dëfungor sterven, perfungor 

voleindigen. 
5. 't Simplex komt in klassiek proza niet voor; in comp. gaat de a 

over in e (onder invloed van het part. perf. niet verder in i): aggredior, 
aggressus sum, aggredi aangrijpen, congredior samenkomen, digredior 
uit elkander gaan, êgredior uitgaan, ingredior ingaan, prögredior 
voortgaan, transgredior overschrijden. Naar analogie der veel meer 
gebruikte composita kreeg ook het part. van het simplex e: gressus i. pl. v. 
*grassus (a echter nog in de afl. grassari voortschrijden): wg\. fessus 
vermoeid i. pl. v. *fassiis (bij fatJsco uitgeput worden) naar dêfessus. 

6. Iratus toornig, boos, alleen als adiect.. ’t Perf. néémt men van 

suscënseo (§ 296, A. 15), dus: suscënsui. 
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7. Comp. instorten, dëlabor 2iig\\]dtn, dilabormi 
vallen, ëlabor ontsnappen, pröldbor geraken in of tot, vervallen. 

8. LoC‘ütus en sec-ütus (20) zijn gevormd naar analogie van solüdus 
en vola-tus (§271, 11 en 16). — Comp. toespreken, colloquor 
zich onderhouden, ëloquor uitspreken. 

9. Zoo ook: reminJscor, reminisci zich herinneren, waarbij als perf. 
recordalus sum genomen wordt. De wortel is men- \ vgl. meniinJ (§ 250), 
mentior (§ 289, 3), enz.. 

10. Mortiius (uit ^mort-vos), het eenige part. perf. dat niet op -tus {-sus) 
eindigt, schijnt zijn uitgang aan vi-vus te hebben ontleend: men verwacht 
*mortus (vgl. ortus bij orior\ § 290, 5). Part. fut moritürus (§ 253). — 
Comp. dëmorior door den dood ontvallen, ëmorior geheel sterven, 
vergaan. 

12. Part. fut. nascitürus De stam is eigen lijk (vgl. ^/-gyi-^); 
men vindt de g nog bij oudere schrijvers en dichters in: *gnatus zoon, 
*gnata dochter, in klassiek Latijn in de samenstellingen agnatus en 
cognatus verwant en prögndtus geboren uit. 

Comp. ëndscor ontspruiten, innascor in of bij iets ontstaan 
(inndtus aangeboren), renascor weder geboren worden. 

13. Nixus (van een stam gnic-, met de beteekenis: zich buigen (vgl. 
ons nijgen), verwant met cönJveo (§ 294, 1)) beteekent gewoonlijk, ook in 
comp.: steunende op of tegen, nJsus {nJssus, uit "^nit-tos) echter: stre¬ 
vend, zich inspannend. — Comp. cönitor met alle krachten zich 
inspannen, ënitor zijn best doen, streven, obnitor wederstreven. 

15. Voor 't perf. pactus sum kan men ook gebruiken pepigi van pango 
(§ 262, 2). 

16. Comp. perpetior, perpessus sum, perpeti standvastig verdragen, 
met e (in plaats van i) onder invloed van het part. perf.. 

17. Zie § 281, A. 13. Zoo ook: circumplector omstrengelen, omge¬ 
ven, complector omarmen, samenvatten. 

19. Uit *ques-or\ vgl. § 27. Comp. conqueror zich beklagen. 

20. Vgl. 8. Comp. assequor bereiken, cönsequor volgen, verkrij¬ 
gen, exsequor uitvoeren, Jnsequor volgen, nazetten, obsequor ge¬ 
hoor geven, persequor vervolgen, prösequor begeleiden, subsequor 
onmiddellijk volgen. 

22. Comp. abütor misbruiken, verbruiken. 

23. Als perf. gebruikt men ëdi (§ 269,1): carne vëscor ik eet vleesch; 
carnem ëdi ik heb vleesch gegeten. 

B. VOCAALSTAMMEN, 

a) I-STAMMEN (4de Conjugatie). 

I Sterk perfectum 1) met reduplicatie. 

§ 285. Geen ï-stam heeft eene reduplicatie, maar een spoor ervan is 
te vinden in: 



§§ 286-287. VERBA. STAMTIJDEN. 

1. reperio repperi repertum reperïre vinden. 

Weggevallen is de reduplicatie in: 

2. comperio comperi compertum comperïre ervaren, bevinden. 

Aanm. 1. Vgl. § 235, A. 4. Reperio is, evenals comperio en experior, 
eigenlijk wellicht een in het praesens geheel in de vervoeging van audio 
overgegaan compositum van pario (§ 262, 3); het heeft althans zijn perf. 

en sup. naar pario gevormd. 

2. Na com- is de reduplicatie weggevallen (§ 235, A. 3). - Men vindt 
soms comperior als deponens. Experior^ expertus sum, experlri op de 
proef stellen, onderzoeken, ervaren is altijd deponens (§ 290, 2). 

2) zonder redupUcatiey met verlenging van den 

stamklinker. 

§ 285a. venio vëni ventum venïre komen. 

Aanm. Zie § 232, 6. Comp. advenio aankomen, circumvenio omsin¬ 
gelen, convenio samenkomen, ëvenio uitkomen, gebeuren, invenio 
vinden, pervenio komen, belanden, praevenio voorkomen, prövenio 
voor den dag komen, revenio terugkomen, subvenio te hulp komen. 

II. Zwak perfectum 1) op ~vu 

§ 286. De regel is, dat een ï-stam in het perf. -vi, in het supin. 
-turn heeft, zooals audio. Slechts bij enkele is iets op te merken: 

1. cio: zie (cieo): § 295, 5. 
2. scio weten, regelm., maar de 2de pers. van den imperat. ontbreekt: 

alleen scïtö en scïtöte worden gebruikt, of de coni. scias enz.. 
3. sepelio sepelïvi sepultum sepelïre begraven. 

Aanm. 3. Sepultum met ü (ouder ö) uit ë, omdat 1 vóór eene andere 

consonant velaar is: vgl. § 272, A. 8. 

2) op -uï. 

§ 287. 1. aperio aperui apertum aperïre openen 
2. operio operui opertum operire bedekken 
3. salio salui (saltum) salire springen. 

Aanm. 1 en 2 zijn aldus samengesteld: "^api—ab,ajióy(v)erio, *op(=ob, 
È7iLy(v)erio {^verio = sluiten), en hebben dus niets te maken met reperio 
of comperio (§ 285). Comp. cooperio geheel bedekken. 

3. Hier en daar komt een perf. salii (-silU) voor. In de comp. gaat a 

(naar 15) over in i: dësilio, dësilui, (dêsultum), dësilire afspringen, 
exsilio uit-, opspringen, Jnsilio inspringen, resilio terugspringen, 

transilio overspringen. 
De ï in 1, 2 en 3 behoort niet tot den verbaalstam: § 232, 6. 
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3) op -SI. 

Supinum op -tam: 

1. (amicio) (a m i X i) amictus (ami cïre) bekleeden 
2. farcio farsi fartu m farcïre volstoppen 
3. fulcio fulsi fultum fulcire schragen 
4. haurio hausi haustum haurïre putten 
5. saepio saepsi saeptum saepire omheinen 
6. sancio sanxi sanctum sancïre heiligen 
7. sarcio sarsi sartum sarcïre lappen 
8. vincio vïnxi vinctum vincïre boeien. 

Supinum op -sum: 

9. sentio sênsi sênsum sentïre voelen. 

Aanm. 1. Amicio is eig. eene samenstelling van amb- (vgl. §280, A. 28) 
en iacio {^ani(b)-jadö, met syncope [§ 15 B] van de a en vocaliseering van 
j), dat in de vervoeging der ï-stammen overgegaan is, en beteekent dus lett.: 
omwerpen, omdoen. — Als perf. wordt ook opgegeven amicui, maar 
van het geheele werkw. wordt in klassiek proza eigenlijk alleen het part. 
perf. pass. amictus gebruikt: een supinum komt niet voor en een perfectum 
zeer zelden. 

2. Over het verdwijnen van de c in de perff. van 2, 3 en 7 zie § 24,2. -r- 
Comp. met overgang van a in e (§15): cönfercio, cönfersi, cönfertum, 
cönfemre opeendringen, effercio en effarcio (§ 15, A. 4,2^) volstoppen, 
refercio opeenhoopen (refertus adiect. = rijk aan (§ 423 c, Aanm.)). 

4. Hausi uit haus-si (oudere schrijfwijze): haiirio uit *hausio (§ 27); 
zoo ook haesi van haereo (§ 299, 2); vgl. § 24, 5 b. — Comp. exhaurio 
uitputten. 

6. Vgl. § 33, 2 en § 24, A. 1. — Minder goed sancitum. 

7. Comp. exsarcio vérstellen en resarcio herstellen. 

8. Comp. dëvincio en revincio vastbinden. 

9. Comp. cönsentio overeenstemmen, dissentio verschillen, prae- 
sentio een voorgevoel hebben; over assentior zie § 252, 3, Aanm. en 
§ 290, 1. 

* DEPONENTIA. 

§ 289. 1) Regelmatig: 

1. blandior 
2. largior 
3. m e n t i o r 
4. m ö 1 i o r 
5. partior 
6. potior 
7. sortior 

blanditus sum 
largïtus sum 
mentïtus sum 
mölltus sum 
partïtus sum 
potïtus sum 
sortitus sum 

blandiri 
largïri 
mentï ri 
mölïri 
partïri 
potïri 
sortiri 

vleien 
rijkelijk schenken 
verzinnen, liegen 
in beweging brengen, 
deelen [ondernemen 
zich meester maken van 
loten. 
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Aanm. 1—7. Deze werkwoorden komen van blandus, largus, mens (uit 

*men4i-s \ § 250, A. 1), mölës, pars, potis (§ 138, 2), sors. 

3. Comp. émentior verdichten. 

4. Comp. amölior verwijderen, dëmölior afbreken. 

5. Partio, het activum, wordt zelden gebruikt, dikwijls echter partitus 
met passieve beteekenis. De comp. dispertio verdeden en impertio 
toedeel en zijn gewoonlijk activa, soms echter deponentia. 

2) De ï is niet in 't part. perfect.: 

§ 290. 1. assentior assênsus sum assentiri toestemmen 
2. experior expertus sum experïri op de proef stellen 
3. mëtior mënsus sum mëtïri meten 
4. ordior orsus sum ordïri beginnen 
5. orior ortussum orïri ontstaan, opgaan. 

Aanm. 1. Zoo is de gewone vorm van het perf. (zie § 252, 3, Aanm.). 

2. Zie § 285, A. 2. 't Partic. expertus dikwijls passief. - Zoo ook 
opperior, oppertus (zelden opperitus) sum, opperJri afwachten. 

3. Mënsus schijnt naar analogie van pënsus (§ 263,7) te zijn gevormd. - 
Comp. dimëtior afmeten, ëmëtior uitmeten, permëtior afmeten, door¬ 

gaan. 

4. Orsus (uit *örss//s) staat voor ^ord-tos (§25,9): exordium 
ding, primordia atomen, ordö rang, rij. — Comp. exordior beginnen. 

5. De verbaalstam is or- (vgl. oq-w/lh). In 't praes. komt van den stam or-: 
oritur (nooit oritur) ] orëris (doch ook oriris) ] coni. imperf. 6\)fim]\sorerëtur, 
orerentur) imperat. orere. Participia: oriëns, ortus, ontürus. Origo oor¬ 
sprong. — Comp. adorior aanvallen, coorior ontstaan, uitbreken, 

exorior oprijzen, zijn oorsprong nemen. 

b) E-STAMMEN (2de Conjugatie). 

I. Sterk perfectum 1) met reduplicatie. 

a) Supinum op -sum: 

§ 291. 1. mordeo momordi morsum mordere bijten 
2. spondeo spopondi slponsum spondêre beloven 
3. tondeo totondi tönsum tondëre scheren. 

Aanm. 2. Comp. dëspondeo, dëspondi, dëspönsum, dëspondëre verloven; 

zoo ook: respondeo antwoorden. 

3. Comp. attondeo, attondi, attönsum, attondëre 2iisc\itrtn ] dëtondeo 

af scheren gaat evenzoo. 

b) Zonder supinum: 

4. pendeo pependi (§ 235) pendere hangen (intrans.). 

4. Comp. dëpendeo afhangen (niet bij Cic. of Caes.), impendeo boven 
het hoofd hangen, beide zonder perf. en sup.. 
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2) zonder reduplicatie, met verlenging van den 
stamklinker. 

a) Supinum op ‘tum: 

§ 292. 1. caveo ca vi cautum cavëre op zijn hoede zijn 
2. faveo fa vi fautum favëre gunstig zijn 
3. foveo f övi f ötu m fovëre koesteren 
4. moveo mö vi mötum mo vëre bewegen 
5. voveo vö vi votum vovëre wijden. 

Aanm. 1. Cautum en fautum voor 
behoedzaam. 

*cav(i)tum en 1 *fav(i)tum. Cautus 

4. Comp. admoveo ergens heen bewegen, amoveo verwijderen, com^ 
moveo bewegen, schokken, permoveo overhalen, removeo verwijderen. 

5. Comp. dëvoveo als offer wijden, verwenschen. 

b) Supinum op -sum: 

§ 293. 1. prandeo prandi pransum prandëre ontbijten 
2. sedeo sëdi sessum sedëre zitten 
3. video vïdi vïsum vidëre zien. 

Aanm. 1. Pransus die ontbeten heeft (§ 493, d), 

2. Comp. De e gaat over in i in: assideo, assëdi, assessum^ assidëre 
bij iets zitten, dissideo gescheiden zijn, obsideo belegeren, possideo 
(uit *por-sideo: vgl. § 271, A. 8, § 280, A. 14) bezitten; maar de e blijft 
in: circumsedeoy circumsëdiy circumsessum^ circurnsedëre belegeren, en 
supersedeo, supersëdi, supersessum^ supersedëre zich onthouden van. 
Vgl. § 15, A. 4. 

3. Visum heeft ï wellicht naar analogie van vtdi (met ï tegenover : 
Ablaut ï ï vgl. linquö - lïqui, vincö - vJcJy enz.: § 13 Aanm.). - Comp. 
invideo benijden, prövideo voorzien. 

c) Zonder supinum: 

§ 293a. paveo pavi pavêre bang zijn. 

Aanm.. Eigenlijk had dit werkwoord, evenals die van § 292, een zwak 
perf. op -vï: pdvï uit *pav-vJy cavJ uit *cav-vi, enz.. 

3) zonder reduplicatie en zonder verandering van 
den stamklinker. 

Zonder supinum: 

§ 294. 1. cönïveo (cönïvi) cönïvêre de oogen sluiten, door de 
2. ferveo fervi fervêre gloeien [vingers zien 
3. langueo langui languêre kwijnen 
4. liqueo licui liquëre vloeibaar, helder zijn 
5. strideo strïdi strïdëre sissen, knersen. 

Aanm. 1. Vgl. § 284, 13. 't Perf. komt zelden voor en alleen bij latere 
schrijvers. 

2. Behalve fervi vindt men nog een perfectum ferbuL 
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3. Het perf. langui is drie-lettergr. (tegen § 9, 30). Streng genomen zijn 
langui en licui geen perfecta op -i, maar op -ui (§ 297): vóór de -u- van 
het perfectum werd -gu- {g^\ § 21 Aanm.) g, -qu- (q^) c: lang-ui, lic-ui. 

5. Dit werkw. heeft ook den vorm strJdo, strJdëre. 

11. Zwak perfectum 1) op -k/. 

§ 295. De regelmatige vorming op -vi, -turn hebben slechts weinige 

werkwoorden der ë-stammen: 

1. dêleo 
2. fleo 
3. neo 
4. compleo 

dëlë vi 
f lë vi 
në vi 
com plë vi 

dëlëtum 
flëtu m 
nëtum 
complëtum 

dëlëre 
f lëre 
nëre 
complëre 

verdelgen 
weenen 
spinnen 
vervullen. 

Aanm. 1—4. Al deze werkwoorden hebben een éénlettergrepigen 
verbaalstam op -ë-. Eene schijnbare uitzondering maakt deleo) maar dit 
is inderdaad een compositum, wellicht verwant met lino (§ 276, 1); het 
praesens zou dan bij het perf. dë-lëvi nieuw zijn gevormd (voor een ouder 

^dë-lino). 

4. Het simplex wordt in het Latijn niet gevonden (vgl. 
Andere composita: expleo vullen, ver-, aan-, impleo vullen, verza¬ 
digen, repleo weder vullen, suppleo aanvullen. 

Afzonderlijk staat: 

5. (cieo) cïvi citum ciëre in beweging brengen, roepen. 

5. Dit werkwoord vermengt twee stammen: cië- en ci- (vgl. xi-). 
In het praesens schijnt cië- de oorspronkelijke stam te zijn; echter geldt 
als regel, dat de vormen met ë overal vermeden worden, waar achter de 
ë nog een klinker zou staan: dus niet cieo, maar cio] niet cieam, maar 
dam; daarentegen ciëtur, ciëre, cient. In composita komen evenwel vormen 

als "Cltur, ‘Clre dikwijls voor. 
Het perf. is altijd cJvi, niet *ciën, het part. perf. echter weer cïtus (als 

adiect.: snel), niet *citus. 
Van de composita gaat accio, accivi, accitum, accire aanroepen, ont¬ 

bieden, steeds geheel als audio', concio bijeenroepen en excio oproe¬ 
pen gewoonlijk ook, behalve dat in het part. perf. meer concïtus tn excïtus 
gevonden wordt, dan concitus en excïtus. Cicero en Caesar gebruiken voor 
deze werkwoorden echter liever concitare en excltare. 

2) op ‘UI. 

a) Supinum op -itum {‘turn): 

§ 296. 

1. dëbeo dêbui dèbitum 
2. habeo habui habitum 
3. liceo licui licitum 
4. mereo merui meritum 
5. moneo monui monitum 

dëbère 
habêre 
licëre 
merëre 
monëre 

schuldig zijn, moeten 
hebben 
veil, te koop zijn 
(ver)dienen 
herinneren, vermanen 
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6. noceo n 0 c u i nocitum noeëre schaden 
7. pareo parui paritürus parëre verschijnen, gehoorzamen 
8. placeo placui placitum placëre behagen 
9. taceo tacui tacitum taeëre zwijgen 

10. terreo terrui territum terrëre verschrikken 
11. doceo docui doctum doeëre leeren, onderwijzen 
12. misceo miscui mixtum miseëre mengen 
13. teneo ten ui (ten turn) tenëre houden 
14. torreo' torrui tostum torrëre droog maken, roost(er)en. 

Aanm. 1. Dëbeo is eigenlijk een comp. van habeo (n®. 2); 'de-hibeo. 
lett.: ik heb iets van iemand weg. 

2. Comp. adhibeo, adhibui, adhibitum, aan wenden, cohibeo 
omvatten, terughouden, diribeo (uit *dishibeo\ § 27) verdeelen, prae- 
beo (uit ^praehibeó) voorhouden, toonen, prohibeo verhinderen. 

3- Vgl. § 303, 2. Onpersoonlijk: Heet (§ 252) het staat vrij, men 
mag (§ 244), lett.: het is voor mij te koop. 

4. Ook als deponens gebruikt (§ 303, 4). 

5. Vgl. 11. — Comp. admoneo herinneren, commoneo onder het 
oog brengen, vermanen. 

7. Vgl. § 253, Aanm. — Comp. appareo verschijnen, blijken [appd- 
ret het blijkt) en compareo verschijnen. 

8. Vgl. § 252, 2. — Comp. displiceo mis hagen. 

9. Comp. reticeo zwijgen, verzwijgen. 

10. Comp. absterreo, dëterreo afschrikken, perterreo zeerverschrikken. 

11. Doceo is causativum bij disco (§ 264, A. 1), zooals moneo (5) bij 
den wortel men- (§ 250, A. 1), enz.. — Doctiim uit *doc(i)tum. — Comp. 
dêdoceo afleeren, ëdoceo duidelijk leeren. 

12. Naast mixtum (uit '*mix(i)tam, van een tweeden wortel: mix-^ die 
vóór misc- stond) vindt men somtijds mistum (met verdwijning van de c 
naast -st-). Comp. admisceo bij iets mengen, immisceo inmengen, per- 
misceo dooreenmengen. 

13. Comp. Abstineo zich onthouden, attineo betreffen, contineo 
bijeenhouden (contentus als adiect. tevreden), pertineo zich uitstrek¬ 
ken, sustineo uithouden (waarbij sustentatum alssupinum genomen w'ordt) 
hebben geen supinum; de andere wel: dëtineo vasthouden, distineo uit 
elkander houden, obtineo in bezit houden, behouden, retineo ach¬ 
terhouden, tegenhouden. 

14. Torreo uit ^torseo (vgl. ons dors4) \ -rs- werd geassimileerd tot-rr-: 
§ 25, 8. In 't sup. tostum is de r vóór -st- uitgevallen (§ 24,4): tors(i)tum, 
*torstum, tostum. 

b) Supinum op -sum: 

15. cënseo cënsui cênsum cënsêre schatten, oordeelen. 

15. Cënsum (in plaats van ^^eënstum) naar pensum (§ 263, 7) e. d.. 
Comp. pereënseo optellen, narekenen, zonder supin.; doch reeënseo, 
reeënsui, reeënsum, recënsëre monsteren, beoordeelen; accënseo bij- 
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tellen, toevoegen, wordt bijna uitsluitend gebruikt iri het part. pcrf. 
accênsus toegevoegd, als subst. de aan een consul toegevoegde 
dienaar, plur. eene aan de legioenen toegevoegde reserve. — Een cobi- 
positum is misschien ook suscènseo, suscënsui, suscênsere vertoornd zijn, 
dat door anderen met candeo (§ 301, 4) in verband gebracht wordt. 

c) Zonder supinum: 

§ 297. 

1. arceo arcui arcëre afweren 

2. caleo calui calëre warm zijn 

3. calleo callui caTlëre eelt hebben, slim zijn 

4. careo carui carëre ontberen, missen 

5. doleo dolui dolëre pijn doen, smart hebben 

6. egeo egui egëre gebrek lijden 

7. flöreo flörui flörëre bloeien 

8. frondeo f rondui frondëre loof hebben, groenen 

9. horreo horrui h orrëre er ruw uitzien, huiveren 

10. iaceo iacui iacëre liggen 

11. lateo latui latëre verborgen zijn 

12. madeo madui m adëre nat zijn 

13. niteo ni tui nitëre schitteren, glanzen 

14. oleo olui olëre rieken 

15. palleo pallui pallëre bleek zijn 

16. pateo pat ui patëre open staan 

17. rigeo rigui rigëre strak, stijf staan 

18. rubeo rubui rubëre rood zijn 

19. sileo silui silëre zwijgen 

20. sorbeo sorbui sorbëre opslurpen 

21. sordeo sordui sordëre vuil zijn 

22. splendeo (splendui) splendëre schitteren, stralen 

23. studeo studui studëre zich toeleggen op 

24. stupeo stupui stupëre verstomd staan 

to
 

timeo timui timëre vreezen 

25. torpeo torpui torpëre stijf, verlamd zijn 

26. tumeo tumui tu mëre gezwollen zijn, zwellen 

27. valeo valui valëre gezond, krachtig zijn 

28. vigeo V i g u i vigëre frisch, krachtig zijn 

29. vireo virui virëre groen zijn. 

Aanm. 1. Comp. met overgang van a in e: coërceo, coërcui, coërciturrif 
coërcëre beteugelen, en exerceo oefenen (part. perf. pass. exercitaius 

geoefend; exercitus = gekweld). 

4. Part. fut. cariturus (§ 253). 

5. Part. fut. dolitürus (§ 253). 

6. Comp. indigeo noodig hebben. 

9. Comp. abhorreo verafschuwen. 
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10. laceo is eig. het intrans. bij het trans, iacio ik werp (§ 268, 5); 
laci-ö: iacê-re = tpaivon (uit '^q>avj-co): (pavfj-vai) iaceo dus eig.: geworpen 
zijn. - Part. fut. iacitürus (§ 253). Comp. adiaceo bij iets liggen. 

20. Comp. absorbeo opslurpen, exsorbeo uitzuigen, resorbeo weer 
opslurpen. 

22. Comp. resplendeo weerkaatsen. 

27. Part. fut. valitürus (§ 253). 

3) op -sL 

a) Supinum op 4um: 

§ 298. 

1. augeo auxi auctum augëre vermeerderen 
2. indulgeo indulsi (indultum) indulgëre toegeven,inschik- 
3. mulgeo mulsi multum (mulsum) mulgëre melken [kelijkzijn 
4. torqueo torsi tortum torquëre draaien. 

Aanm. 1. Comp. adaugeo sterk vermeerderen. 

4. Vgl. § 24,2 (zoo ook bij 2 en 3). — Comp. contorqueo ronddraaien, 
extorqiieo ontwringen. 

b) Supinum op -sum: 

§ 299. 1. ardeo arsi drsürus ardëre branden (intr.) 
2. haereo haesi haesürus haerëre hangen aan 
3. iubeo iussi iussum iubëre bevelen 
4. maneo mansi mansum manëre blijven 
5. m u 1 c e 0 mulsi mulsum mulcëre streelen 
6. rïdeo rïsi rïsum rïdëre lachen 
7. suadeo suasi suasum suadëre aanraden 
8. -tergeo -tersi -tersum -tergère afwisschen. 

Aanm. 1. Arsi uit *drdsi: zie §§ 25, 4 en 24, 5; zoo ook bij 6 en 7. 

2. Haesi uit haes-si (oudere schrijfwijze): vgl. § 288, A. 4. — Comp. 
adhaereo^ inhaereo aan hangen, cohaereo samen hangen. 

3. Over iussi vgl. § 237, A. 1. 

4. Vgl. § 33, 1. Comp. permaneo voortdurend blijven, remaneo 
achterblijven. 

5. Mulsi uit *mulc-si: zie § 24, 2; zoo ook bij 8, 

6. Comp. arrïdeo toelachen, dëndeo en irrldeo uitlachen, bespotten. 

7* Vgl. § 19, A. Zb. — Comp. dissuadeo afraden, persuddeo overreden. 

8. Zelden ook in het praesens consonantst.; tergo, tergère. — Comp. 
abstergeo en detergeo afwisschen. 

d) Zonder supinum: 

§ 300. 1. algeo alsi algëre koude lijden 
2. frïgeo frïxi frïgëre koud, verstijfd zijn 
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3. fulgeo f ulsi fulgère (weer)lichten, schitteren 

4. lüceo lüxi lücëre lichten 

5. lügeo lüxi lügëre rouwen, treuren 

6. turgeo tursi turgëre gezwollen, vol zijn 

7. urgeo ursi urgëre dringen, drukken. 

Aanm. 3. Somtijds bij dichters ook in 't praes. als consonantstam: 
fulgiL fulgère. — Comp. affulgeo, offulgeo toestralen, effulgeo uitblin¬ 

ken, refulgeo een weerschijn geven. 

4. Comp. allüceo tegenblinken, êlüceo uitblinken, perlüceo door¬ 

schijnen, praelüceo voorlichten. 

7. Eene spelling urgueo vindt men eerst in lateren tijd. 

lil. Verba zonder perf. en supin. 

1. albeo albëre wit zijn 

2. areo arëre droog zijn 

3. aveo avëre begeerig zijn 

4. candeo candëre gloeien 

5. f laveo f lavëre (goud)geel zijn 

6. hebeo hebëre stomp zijn 

7. immineo imminëre dreigen 

8. promineo prominëre uitsteken 

9. lïveo lïvëre loodkleurig, nijdig zijn 

10. maereo maerëre treuren 

11. polleo pollëre sterk zijn, vermogen 

12. renïdeo renïdëre glanzen, schitteren 

13. scateo scatëre opborrelen, vol zijn, wemelen 

14. squaleo squalëre ruw van oppervlakte, vuil zijn 

15. tepeo tepëre lauw zijn. 

Aanm. 3. Dit aveo is wel te onderscheiden van het defectieve avere 

(§ 251). 

13. Bij dichters ook scato, scatère, 

SEMIDEPONENTIA. 

§ 302. 1. audeo ausus sum audêre wagen 
2. gaudeo gavïsus sum gaudëre zich verheugen 
3. soleo solitus sum solêre plegen. 

Aanm. 1—3. Vgl. § 252, 1, § 207. 

1. Audeo door syncope uit *avideo, van avidus begeerig, dus eig.: 

lust hebben. 

3. Solitus wordt gebruikt voor het part. praes., dat in klassiek Latijn 

niet voorkomt (§ 595). 
WOLTJER, Lat, Gramm, 6e druk. 14 
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DEPONENTIA. 

§ 303. 

1. fateor 
2. liceor 
3. medeor 
4. mereor 
5. misereor 
6. reor 
7. tueor 
8. vereor 

fassus sum 
licitus sum 

meritus sum 
miseritus su 
ratus sum 
(tuitus sum) 
veritus sum 

fatêri 
liccri 
medëri 
merëri 

m miserëri 
rëri 
tuêri 
verëri 

bekennen 
bieden op iets 
heelen, genezen 
verdienen, zich verdienstelijk 
medelijden hebben [maken 
meenen, gelooven 
(beschouwen), beschermen 
schuwen, vreezen. 

Aanm. 1. Comp. met overgang van a in i: confiteor^ cönfessus sum^ 
cönfitêri bekennen, profiteor openlijk verklaren. 

2- Vgl. § 296, 3. Comp. polliceor aanbieden, beloven (over pol- = 
por-, vgl. § 271, A. 8, § 280, A. 14). 

3. Als perf. gebruikte men sanavL 

4. Vgl. § 296, 4. 't Act. en ^t depon. kunnen beide gebruikt worden 
(vgl. §226, A.2). Gewoonlijk; bene merëri dê z\z\i verdienstelijk maken 
ten opzichte van; bene meritus die zich verdienstelijk gemaakt 
heeft, verdienstelijk. — Comp. commereo meer dan commereor ver¬ 
dienen, perf. gewoonlijk commerui\ démereo en dêmereor zich verdien¬ 
stelijk maken, ëmereo meer dan ëmereor uitdienen (maar emeritus die 
uitgediend heeft), prömereo en prömereor verdienen. 

5. De vorm misertus sum komt niet in klassiek proza voor. 

7. De eigenlijke beteekenis beschouwen is in het simplex dichterlijk 
(voor den overgang van beteekenis vgl. bij ons waarnemen en bewaren). 
Als perf. vindt men bij lateren tuitus sum, doch gewoonlijk is het perf. 
tutatus sum. Hier en daar vindt men ook vormen van *tuor, *tueris. 
Tütus veilig, is adiect., obtütus aan blik, substant. (u-stam). — Comp. 
contueor, (contuitus sum), contuëri beschouwen, intueor, (intuitus sum, 
doch beter) aspexi, intuëri op iets zien, beschouwen. 

c) A-STAMMEN (iste conjugatie). 

I. Sterk perfectum 1) met reduplicatie. 

§ 304. 1. do dëdi dètum dAre geven 
2. sto stëti {status subst.) stare staan. 

Aanm. 1. Van het paradigma der a-stammen {laudö) wijkt dit werkw., 
behalve in den vorm van ^t perfectum (zie § 235), ook daarin af, dat het 
de a van den stam overal kort heeft, uitgezonderd in das en da 
(en natuurlijk in dans), dus: ddmus, ddbam, ddbunt Het behoort tot de 
verba die geen them. vocaal hebben. Vgl. de vervoeging van èi-dco-p,i,. 

Oude vorm: danunt — dant (zie § 243). 
Comp. Evenals do gaan de jongere, met tweelettergrepige woorden 

samengestelde: circumdo^ circumdedi, circümdatum, circumdare om geven; 
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pessumdo (ook: pessiim do) te gronde richten, satis do borgstellen, 
vënum do (ook: vënundo) verkoopen (vgl. § 259, Aanm.). 

De oudere zijn overgegaan in de vervoeging der consonantstammen (vgl. 
§ 15 A): dëdo, dëdidi, dëditum, dëdere overgeven, overleveren, ëdo 
uitgeven, ter wereld brengen, prödo verraden, reddo (zie § 30, 
A. 5) teruggeven, trado i^transdo) overhandigen, overleveren, 

vëndo verkoopen (pass. vëneó). - 
Naast deze composita van dare geven staan eenige samengestelde werk¬ 

woorden op -dêre, die eigenlijk niet bij dare behooren, maar van een 
anderen wortel {dhë-, vgl. Gr. ri-^rj-pi) komen, die zetten, maken betee- 
kent: abdo, abdidi^ abditam, abdere wegdoen, verbergen, addo er bij 
doen, toevoegen, condo (eig. bijeenzetten) stichten, wegleggen, 
wegbergen (maar abscondo verbergen heeft abscondi, absconditam^ 
abscondere, dus niet *abscondidi), credo (uit *cred(wg\. *cor(d))-do, dus eig. 
het hart op iemand zetten) toevertrouwen, gelooven, indo indoen, 
geven, perdo verdoen, in 't verderf storten, subdo onderleggen, 
in de plaats stellen. 

2. Part. fut. stdtürus. Comp. circumsto rondom staan, perf. circum- 
steti, zonder supin.. De met éénlettergrepige praeposities samengestelde 
verzwakken de e van 't perf. overeenkomstig § 15 A tot i en hebben zel¬ 
den een supinum: adsto, adstiti bij iets staan, cönsto bestaan, exsto 
uitsteken, Jnsto op de hielen zitten, aandringen, obsto in den 
weg staan, persto vaststaan, praesto uitmunten, verrichten. De 
partic. fut. komen dikwijls voor: cönstatürus, exstdtürus^ instdtüms, persta- 
türus, praestatürus (partic. perf. praestdtus, praestitus). Dïsto verwijderd 
zijn, heeft geen perfectum en geen supinum. — Ook antisto (beter dan 
antesto) den voorrang hebben heeft in ’t perf. i: antistiti] 't komt 
echter zelden voor; 't supinum ontbreekt. 

2) zonder reduplicatie, met verienging van den 
stamkiinker. 

§ 305. 1. iuvo iüvi iütum iuvare helpen 
2. lavo lavi lautum en lavatum lavare wasschen. 

Aanm. 1 en 2. Eigenlijk hadden deze verba, tytndXs paveo enz. (§293fl, 
Aanm.), een zwak perf.: *iuv~vif Hav^vi. 

1. Comp. adiuvo helpen, bijstaan; part. fut. adidtdras^ maar van 
iuvo: iuvdtürus (§ 253). 

2. Lavö uit *lovö (vgl. Gr. *Xo(j:)sco, lovm). Bij dichters vindt men nog 
een praesens als van een consonantstam: *lavis, Havit, Havimus^ *lavere\ 
vgl. § 271,8. In het oudere Latijn wordt lavdre in tegenstelling met lavere 
intransitief gebruikt. 

II. Zwak perfectum 1) op -vï: 

§ 306. -vï is de gewone uitgang der a-stammen in het perfectum. 
Eenige van deze kunnen, bij het eerste gezicht, lichtelijk misleiden, 
daar zij in den Isten pers. sing. indicat praes. act. het voorkomen 
hebben van ë-, ï- of u-stammen. De meest gebruikelijke volgen daar¬ 
om hier: 

14’ 
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calceo calceavi enz. calceare met schoenen voorzien 
collïneo n collïneare aanleggen op, mikken, raken 
creo M creare scheppen, voortbrengen 
dëlineo « dëlineare schetsen, ontwerpen 
ënucleo $t ënucleare de pitten uitnemen, verklaren 
illaqueo u illaqueare verstrikken 
meo n meare gaan 
nauseo » nauseare misselijk zijn 
amplio ampliavi enz. ampliare uitbreiden, verdagen 
crucio » cruciare martelen, kwellen 
hio n hiare gapen 
nuntio u nuntiare boodschappen, verkondigen 
satio 1/ satiare verzadigen 
saucio » sauciare verwonden 
socio M sociare vereenigen 
somnio n som n iare droomen 
spolio w spoliare berooven, plunderen 
aestuo aestuavi enz. aestuare heet zijn, golven, branden 
attenuo if attenuare verzwakken, verdunnen 
continuo i; conti nuare voortzetten 
insinuo i; insinuare doen indringen. 

Afzonderlijk staat: 

pöto pötavi pötun^ 1 pötare (veel of sterk) drinken. 

Aanm. Potare is oorspr. een van pötus, dat eig. part. perf. van bibo is 

[uit *pibo \ wortel pö(i)’, met Ablaut pi~: vgl. § 265, 1], afgeleid frequen- 
tativum: herhaaldelijk drinken. Als supinum komt ook pötatum voor, 
hoewel zeer zelden; pötus is zoowel actief: gedronken hebbende, als 
passief: gedronken, uitgedronken. Vgl. § 493 d) Aanm.. 

2) op -uJ: 

Supinum op -itum en 4am\ 

§ 307. 1. crepo crepui crepitum crepare klapperen 
2. cubo cubui cubitum cubare liggen 
3. domo domui domitum domare temmen 
4. f rico f ricui frictu m fricare wrijven 
5. mico micui ontbr. micare flikkeren 
6. -plico -plicui -plicitum -plicare vouwen 
7. seco secui sectum secare snijden 
8. sono sonui (sonituSf subsi) sonare klinken 
9. tono tonui ontbr. tonare donderen 

10. veto vetui vetitum vetare verbieden. 

Aanm. 1. Comp. concrepo knarsen, klepperen, discrepo verschillen 
(zonder supin.), increpo toeschreeuwen, verwijten. 

2- Vgl. § 278 (-cumbó). Comp. accubo aanliggen, excubo de wacht 
houden, incubo ergens op liggen, recubo achterover liggen. 
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3. Comp. edomo, perdomo geheel en al temmen, bedwingen. 

4. 't Supinum is ook fricatum. Comp. refrico weder openkrabben, 

part. fut. refricatürus. 

5. Comp. êmico plotseling te voorschijn komen. Doch dlmico 

vechten, strijden heeft dïmicdvi, dimicdtum. 

6. 't Simplex is niet in gebruik. Comp.: applico, applicavi en applicui, 
applicatum (applidtum)^ applicdre aanwenden, complico^ complicui, com- 
plicatum, complicare dicht vouwen, explico, explicavi en explicui, expli- 
catum en explicitam^ explicare ontvouwen, implico, implicui en impltcavi, 
implicatum en implicitam, implicdre inwikkelen. Supplico smeeken 
(van supplex (§ 118, Aanm.)), duplico verdubbelen (van duplex (§ 118)) 
en multiplico vermeerderen (van multiplex (§ 118)) hebben altijd -av/, 

-atum. 

7. Part. fut. secatürus (§ 253). Comp. dëseco afsnijden, exseco 
uitsnijden, inseco insnijden, perseco af-, doorsnijden, reseco weg¬ 

snijden. 

8. Part. fut. sondtürus (§ 253). Comp. cönsono samenklinken, 
overeenstemmen, dissono niet overeenstemmen, persono weer¬ 

klinken. 

9. Tonitrus, -üs, subst. = donder. Comp. attono verbazen, doe 
ontstellen (part. perf. attonitus verplet, buiten zich zelven), inton 

donderen, part. intonatus. 

DEPONENTIA. 

§ 308. De deponentia gaan alle regelmatig. Enkele hebben, vooral 
in 't part. perf., zooals meer bij deponentia voorkomt (§ 226, A. 1), 
somtijds passieve beteekenis, bijv.: interpretor^ interpretatus sum^ inter- 
pretari uitleggen, vertolken: interpretatus ook: vertolkt, ver¬ 
klaard. 

HOOFDSTUK VI. 

PARTICULAE. 

1. HET ADVERBIUM. 

1) Vorming der adverbia van adiectiva. 

§ 309*. Over de wijze, waarop van adiectiva adverbia worden ge¬ 
vormd, vgl. deel III (De leer der woordvorming), § 352 vlgg.. 

2) Pronominale adverbia. 

§ 309. De van pronomina afgeleide adverbia van plaats, 
van tijd en van wijze laten zich, evenals vele pronomina (§ 179), 
in correlativa groepeeren: 
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Interrog. Demonstr. Indefin. Relativa Rel. indef. 

ADVERBIA LOCI: 

ubi waar? ibi daar 
ibidem op de- 

zelfde plaats 
hlc hier 
istfc daar 
illfc daar 

alicübi ergens 
uspiam 
usquam 
ubilibet overal 
ubivTs 
ubTque 
üsquequaque 

ubi waar ubicunque 
ubiubi 

waar ook 

quö waar¬ 
heen ? 

eö daarheen 
eódem naar de¬ 

zelfde plaats 
hüc hierheen 
istuc daarheen 
illuc daarheen 

aliquö ergens- 
quölibet \heen 
quövïs 

quö waar¬ 
heen 

quöcunque 
waarheen ook 

quörsum 
werwaarts? 

hörsum her¬ 
waarts 

aliquövorsum 
ergensheen 

quörsum 
waarheen 

quöquover- 
sus naar alle 
kanten heen 

unde van¬ 
waar? 

1 

inde vandaar 

indidem juist 
daarvandaan 

hinc vanhier 
istinc vandaar 
illinc vandaar 

alicunde ergens 
vandaan 

undevïs 
undelibet 
undique van 

^ alle zijden 

unde van¬ 
waar 

undecunque 
vanwaar ook 

qua waar¬ 
langs, op 
welke wijze? 

ea daar(langs) i 
eadem langs 

denzelfden weg 
hac hierlangs 
illac daarlangs j 

qua ergens langs 
aliqua op eenige 

wijze 

qua waar¬ 
langs, op 
welke wijze 

1 

quacunque 
waarlangs 
ook, op welke 
wijze ook 

ADVERBIA TEMPORIS: 

quando 
wanneer? 

turn toen j 
tune toen 
nunc nu 

quandö ooit 
aliquandö eens 
unquam ooit 

quandö 
toen, wan¬ 
neer 

cum (quom) 
toen 

quandö- 
cunque 

wanneer ook 

q uotiëns 
hoe dikwijls? 

totiëns zoo dik¬ 
wijls 

aliquotiêns 
eenige malen 

quotiens 
hoe dikwyls, 
{zoo dikw) als 

quotiêns- 
cunque hoe 
dikwijls ook 
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ADVERBIA MODI: 

ut hoe? 

quï n 

quömodö 
op welke 

wijze ? 

1 
ita, %\z zoo 

item evenzoo 

itidem op gelij¬ 

ke wijze 

1 
aliquo modo 

op de eene of 

andere wijze 

quodammodo 
op eene zekere 

wijze, eenigs- 

zins 

u t zooals utcunque 
utut hoe dan 

ook 

quam hoe 

zeer? 

tam zoo 

! 
1 

aliquam eeni- 

germate 

jquamvïs 
quamlibet 

quam hoe, 

(zoo) als 

jquamquam 
<quamvïs 

hoezeer ook 

Aanm. 1. Verder merke men nog op, dat van atius gevormd worden: 
alibi elders, aliundB van elders, aliö naar elders, alias op een an¬ 
deren tijd, aliter (vgl. § 352, A. 2) op eene andere wijze; van uier- 
que: utröbïque aan weerszijden, utnmque van weerszijden, utroque 
naar weerszijden. - Bij het demonstratieve adeö (eigenlijk: tot zoo¬ 
ver) zoozeer, behoort het interrogatieve en relatieve quoad hoe ver, 

tot waar?, quöüsque (beter quö üsqué) hoe lang? 

Aanm. 2. Vele van de bovengenoemde adverbia zijn eigenlijk adiec- 
tivë gebruikte pronomina waarbij het subst. verzwegen is: bijv.: qua, 

hac, illac, nl. via, ratiöne langs welken enz. weg, op welke enz. wijze; 

alias, nl. vicês. 

Aanm. 3. Quörsum is samengetrokken uit *quö-vorsum (dit vorsum is 
het part. perf. pass. van verto {*vortó) \ vgl. §10,7), hörsum \x\i*ho-vorsum. 
Zoo heeft men nog: aliorsum i^^aliö-vorsurri), deorsum (*dê‘Vorsum), intrörsum 
{^intrö-vorsum), dextrörsum, siniströrsum, prörsum (§ 24, 4), seorsum, sür- 

sum (voor *subs-vorsum). 

Aanm. 4. Ubi en ibi zijn eigenlijk locativi (§ 54, Aanm.) van pronominale 
stammen: ubi uit *cubi (vgl. në-cubi, sJ-cubi] zoo ook unde uit *cundé), en 
dit voor *quobi (vgl. *quoius = cuius, *quoi = cui) = quö -|- -bi] ibi = 
/- ^ bi^ van denzelfden stam /- als is, id. 

3) Comparatio. 

§ 310. De adverbia die van denzelfden stam gevormd zijn als 
adiectiva of participia, hebben evenals deze eenen comparativus 
en eenen superlativus. De eerste is gelijk aan het neutrum 
van den comparat. van het adiect. of partic., de tweede aan den 
superl. met verandering van -us in -ë: 

Adiect. Adverb. Comparat. Superlat. 

longus longê lang longius longissimê 
fortis fortiter sterk fortius fortissimë 
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audax audacter vermetel audacius audacissimë 
sapiëns sapienter wijs sapientius sapientissimë 
miser miserë ellendig miserius miserrimë 
facilis facilë gemakkelijk facilius facillimë 
bonus bene (§ 352) wel melius optimë 
(magnus) magis maximë 
maius male (§ 352) slecht peius pessimë 
multus multum veel plüs plürimu m 
nequam nequiter slecht nequius nequissimë 
parvus paru m weinig minus minimë 
dëterior minder dëterius dëterrimë 
öcior öciter snel öci us öcissimë 
potior liever potius potissimum 
prior eerder prius prïmu m 
propior prope nabij propius proximë 
posterior post na posterius postrëmum. 

Aanm. 1. Zie §§ 120-122; 126; 128, 3; 135. - Mag-ls (tegenover 
maius uit *mag4os) heeft den zwakkeren vorm van het comparatiefsuffix 
(-is: vgl. § 13 Aanm.). — Over -um zie § 353. Pariim uit ^parvom, daar 
V vóór ö uitviel: § 128, A. 1 (in het adiect. is v gebleven naar analogie 
van parvJ enz.). 

Aanm. 2. Buitendien nog: 

dia lang diütius diütissimë 
saepe dikwijls saepius saepissimë 
nüper onlangs comp. ontbreekt nüperrimë 
novê nieuw comp. ontbreekt novissimë 
sat of satis genoeg satius beter superl. ontbr. 
secus 
pos. en superl. 

anders sequius 
sêtius minder. 

superl. ontbr. 
mind er goed (/ 

oritbr. [niettemin, nee. s. niet minder). 

2. DE PRAEPOSmONËS. 

§ 311. De praepositiönès of voorzetsels worden in 't Latijn ver¬ 
bonden: 

10 met eenen accusativus; 
20 met eenen ablativus; 
30 nu eens met eenen accus., dan weer met eenen ablat.. 

Bij eenen dativus staan ze nooit, ook niet bij een genetivus. 

1) Bij den accusativus staan: 

ad tot, naar iüxta naast 
ad versus tegen — op, tegen ob om, wegens 
ante vóór penes bij, in de macht van 
apud bij per door - heen, door 
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circa 1 
circum / 

om, rondom 
post 
praeter 

na 
voorbij, behalve 

cis aan deze zijde van prope nabij 

citra naar deze zijde van propter naast, wegens 

contra tegen secundum langs 

erga jegens super over, boven 

extra buiten supra boven 

ïnf ra beneden trans over 

inter tusschen, onder ultra aan gene zijde van. 

intra binnen [over, verder dan. 

Aanm. 1. De praeposities zijn oorspvox[Vt\\]]i adverbia (meestal van plaats), 
die niet het nomen (dat ze later schenen te «regeeren"), maar het werk¬ 
woord (of ook een adiectivum) nader bepaalden. Vandaar dat vele dezer 
praeposities ook nog als adverbia voorkomen, bijv.: adversus, ante, circd^ 

circum, extra, infrd, intro. enz.. 

Aanm. 2. Daar de praeposities oorspr. adverbia zijn, zijn ze over het 
algemeen op dezelfde wijze als deze gevormd. De meeste zijn versteende 
casus van nomina: het suffix -ter in in-ter enz. is identiek met het 
adverbiale suffix -ter (-tero-: § 352); in-ter, prae-ter enz. zijn dus eigenlijk 
nominativi (§ 353, A. 3), evenals adversus enz.; de praep. circa, citra, 
contra, extra, infrd, intrd, suprd, ultra zijn eigenlijk ablativi en hebben 

daarom de a lang. 

§ 312. 2) Bij den ablativus staan: 

ab (abs, a) 
cum 
dê 
ex (ê) 

van - af, van, door 
met 
van - af, van, uit 
uit 

prae 
pró 
sine 

vóór, wegens 
vóór 
zonder. 

Aanm. 1. Abs (d. i. ab, versterkt met de particula ~s(ë)\ vgl. § 30) is 
oorspr. een zelfstandige vorm naast ab] d is niet uit ab ontstaan, maar 
uit abs vóór v, I en nasalen (door verdwijning van bs en schadeloosstel¬ 
ling: vgl. § 14); in het klassieke Latijn staat d echter vóór alle conso¬ 
nanten, ab in den regel vóór vocalen en h (echter ook wel vóór conso¬ 
nanten, vooral in bepaalde verbindingen, zooals ab consule enz.), terwijl 
het gebruik van abs hoe langer hoe meer beperkt wordt (voorn, abs te). - 
Zooals d uit abs, is ê ontstaan uit ex (d. i. *ec s); het staat alleen vóór 
consonanten, ex zoowel vóór consonanten als vóór vocalen (echter steeds 
bijv. ê regione, ë rëpublicd, en ex tempore, ex parte). Overigens laat zich 
bij ex nog minder een vaste regel stellen dan bij ab. 

Aanm. 2. Wanneer cum staat bij een pronomen personale, wordt het 
gewoonlijk na zijn casus geplaatst en daarmede tot één woord verbonden: 
mëcum, tëcum, sëcum, nöbJscum, vöbJscum] zoo ook quJcum (§ 173, A. 2); 
bij quö, qud, quibus staat het ook wel vooraan: qiwcum en cum quö enz.. 

Aanm. 3. Ook de adverbia dam buiten weten, en cöram (uit *co-öram 
in het gezicht) in tegenwoordigheid van, worden somtijds als praepo¬ 
sities gebruikt (zie § 459). — Over tenus tot aan, zie § 450. 
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§ 313. 3) Bij den accusativus of den ablativus staan: 

in in, op, naar, tegen sub onder. 

Als antwoord op de vraag: waarheen? gebruikt men den accus., 
als antwoord op de vraag: waar? den ablat.. Zie verder de Syntaxis. 

Aanm. Naast sub staat subter (van sub gevormd als in~ter (§ 311) van 
in), dat echter zelden gebruikt wordt, met den abl. bijna alleen bij dichters. 
Dit laatste geldt ook van super met den abl.: vgl. § 448. 

§ 314. Als onscheidbare voorzetsels (praepositiönês inseparabilés) komen 
voor: amb‘, dis-, por-, re- (red-), sêd- (se-), vê-. 

Onscheidbaar moet hier opgevat worden als: niet op zich zelf staande, want 
ook de andere praeposities kunnen in samenstellingen niet gescheiden worden, 
zooals in onze taal. 

Aanm. 1. Vë- beteekent een gebrek door te veel of te weinig: vëcors 
verstandeloos, vêsanus onzinnig, dol, vëgrandis zeer groot. 

Aanm. 2. Over de veranderingen, die de praeposities in samenstellingen 
ondergaan, zie § 30. 

3. DE CONIUNCTIÖNES. 

§ 315. De coniünctiönes of voegwoorden zijn: A. coördinee- 
rend (nevenschikkend) of B. subordineerend (onderschikkend); 
de eerste verbinden twee zinnen of woorden van gelijken rang, 
de laatste rangschikken den eenen zin onder den anderen. 

A. Coördineerend zijn: 

1) de copulatïvae of verbindende voegwoorden: 

et I 
-q u e (§ 47) | en 
atque (ac) J 

etiam 
quoque 
neque (nee) en niet, noch 
nee nön en ook, alsmede 
partim-partim deels-deels 

et-et 
et--que niet alleen — 

-que-et maar ook 
-que--que 

neque-neque noch — noch 
turn-turn \ nu eens - dan 

modo-modo/ weer 
tam-quam 1 
c u m -1 u m ^ I zoo wel —als ook; 

Aanm. Ac is ontstaan uit atque door syncope van de e vóór eene 
beginconsonant van het volgende woord en daarop volgend verlies van 
het labiale element in de gutturaal vóór eene consonant (vgl. §§ 19, A. 4; 
21 Aanm.; 24, 1): ^atqii(e), *atc, *acc (§ 25, 6), ac (§ 23, B, b)] ac staat 
bij goede schrijvers nooit vóór een klinker; ook vóór c, g, q 

en h gebruike men (op Cicero's voorbeeld) alleen atque. — Op soort¬ 
gelijke wijze is nee (nequ(e)) gevormd, dat echter ook wel vóór klinkers 
voorkomt. 
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§ 316. 2) de disiunctivae of scheidende: 

aut 
vel 
-ve 
sïve(seu) 

of 

aut-aut 
vel-vel 
-ve--ve 

sïve-sïve 

of-of; 

Aanm. Seu uit *sei-ve, met syncope van de e vóór eene volgende con¬ 

sonant, staat nooit vóór klinkers. 
Vel is misschien de oorspr. 2de pers. sing. indic. praes. act. van veile (uit 

*vels(i)^ *vell)^ volgens anderen een oude athematische imperat. (eig.: kies). 

§ 317. 3) de adversativae of tegenstellende: 

sed I 
vërum \ maar, doch 
vërö j 
e n i m V ë r ö voorwaar, maar 
vërum enim vërö maar waarlijk 
au tem nu, echter 
at daarentegen, maar dan toch 
atquï en toch, niettemin 

tarnen echter, evenwel, maar toch 
at tarnen maar toch 
et tarnen en toch 
sed tarnen maar toch 
vërum tarnen » v 
nön modo (solum) — sed etiam 

niet alleen — maar ook 
(nön tantum - sed etiam); 

Aanm. 1. Vero en autem staan niet in ’t begin van den zin, maar na 

het eerste woord of de eerste woorden. 

Aanm. 2. Een oud, zelden voorkomend voegwoord is ast wanneer 
echter, wanneer verder. Bij de dichters uit den tijd van Augustus 
en bij latere prozaschrijvers komt dit ast opnieuw in gebruik, maar dan 

geheel met de beteekenis van at. 

§ 318. 4) de causales of redengevende: 

nam \ 
namque ƒ 

want, immers 
enim 
etenim / 

namelijk, want; 

Aanm. Enim, dat in het oudere Latijn een zuiver bevestigende partikel 
is (inderdaad) en (in navolging daarvan) ook door Vergilius nog in 
dezen zin gebruikt wordt, staat niet in 't begin van den zin, maar na 

het eerste woord of de eerste woorden. 

§ 319. 5) de conclüsïvae of gevolgtrekkende: 

ergo 1 
igitur 

quarë 
[ derhalve, alzoo, dus qua dë causa 

itaque J 1 quam ob rem weshalve, waar¬ 

eö 1 1 quamobcausam om, daarom; 

ideö 1 > daarom, deswege quöcirca 
idcircö J 1 quapropter 

Aanm. Itaque (§ 47 Aanm.) staat vooraan in den zin; igitur komt na het 
eerste woord of na de eerste woorden: het is door verzwakking (§ 15 A) 
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ontstaan uit een toonloos agitur in zegswijzen als qiiid agitiir, eig.: waar¬ 
over gaat het? wat dus? Vgl. § 47. 

§ 320. 6) de Interrogatïvae of vragende: 

-ne, num, nönne, an, utrum, anne, numne; quidnï, quïn 
waarom niet? Zie §§ 642-649. 

§ 321. B. Subordineerend zijn: 

1) de causales of redengevende: 

quia 1 
quoniam > omdat, dewijl 
quod j 
cum (quom) daar, dewijl 

quandö 
quandoquidem 
sïquidem 

quippe, utpote 

\ naardien, nade- 
ƒ maal 

inzooverre, 
daar toch 

daar immers; 

Aanm. Quorn^ de oorspr. vorm van cum, is eig. een adverbiale acc. 
sing. neutr. van den stam van het relativum quo- (§ 173); men schrijve 
nooit quum, dat een maaksel van lateren tijd is. 

Quoniam = quom lam. 

§ 322. 2) de finales of doelaanwijzende: 

ut (uti) dat, opdat nëdum laat staan dat 
në opdat niet quö opdat daardoor 
nëve (neu) en opdat niet quömïnus opdat niet, om te 
nc forte opdat niet misschien quïn opdat niet, dat niet; 

Aanm. Uti (uit ^utei) is een oudere vorm naast ut (uit *uti\ vgl. uti~ 
nam och dat!): vgl. § 16, A. 3. 

Në is eigenlijk de oude, negatieve partikel në in nëquiquam enz. (daar¬ 
naast nè~ in nefas enz.; vgl. § 329, A. 2); neu is gevormd als seu (§ 316). 

QuJn is ontstaan uit *quJ‘ne. 

§ 323. 3) de concessïvae of toegevende: 

etsT 
tametsï 
etiamsT 
quam vis 
quantum vis 
quamlibet 

I schoon ook, 
I ofschoon 

I hoezeer, hoe ook 

quamquam ofschoon, hoewel 
cum terwijl, ofschoon 
licet zij het ook 
u t gesteld ook 
ut nö n, nê verondersteld dat niet; 

§ 324. 4) de consecutïvae of gevolgaanwijzende: 

ut (utï) zoodat ut nön (quïn) zoodat niet; 
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§ 325. 5) de comparativae of vergelijkende: 

ut (utï) 1 
I ( 

sïcut (sïcutï) 
velut (velutï) 
quasi 
tanquam 

tanquam s 

even als, zooals, 
ut sï 
ac si 

1 alsof 

gelijk aeque ac 
I even alsof 

als het ware, alsof pariter ac 

alsof 
quam dan 

atque als; 

Aanm. Ceu (uit "^cchve of ^cê-ve [zooals neu uit në-ve, seu uit *sei-vé\) 
gelijk, als, zooals, als het ware, ook = ceu si alsof, wordt alleen 
door dichters en enkele latere prozaschrijvers gebruikt. 

§ 326. 6) de condicionales of voorwaardelijke: 

SI 

nisi (nï) 
dum 
modo 
dummodo 

indien, wanneer 
indien niet 

I indien maar, 
j mits (dat) 

sin 

dumnë 
modo nê 
dummodo 

maar wanneer, 
wanneer daarentegen 

I indien maar niet, 
mits (dat) niet; 

Aanm. Nïsi is eene samenstelling van het negativum në (§ 322, Aanm.) 
met sJ, en beteekent dus eig.: niet indien; nJ (oud-Lat. *nei) is niet uit 
nisi ontstaan, maar een zelfstandige partikel, die in het oude Latijn en later 
bij dichters nog den zin van nön of në, niet, dat niet, heeft (vgl. quidnJ? 
waarom niet?), en eerst langzamerhand in de beteekenis van nisi (si non) 
gebruikt werd. 

Sin is eene samenstelling uit si en ne, echter niet het negatieve ne (bij 
Plautus heeft sin nog geen negatieve kracht), maar het demonstratieve, 
en is dus eig. = si vero. 

§ 327. 7) de temporales of voegwoorden van tijd: 

cum (quom) 
quando 
ut 
ubi 
ut primum 
ubi prïmum 
cum prïmum 
simul atque 

[(ac) 

\ , , antequam 
) wanneer, toen, als „^^ ^ ^ j ' priusquam 

zoodra als, sedert postquam 
wanneer, toen 

voordat 

zoodra als 

. _ > nadat 
posteaquam J 
dum terwijl, zoolang als, totdat 

I zoolang als, totdat 
quoad ƒ ^ ' 
q u a m d ï u zoolang als 

quotiës zoo dikwijls als; 
simul ut 
simul ubi 
simul 

8) de interrogativae: zie § 320 en verder de Syntaxis (§§ 524; 

644 vlgg.). 
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4. DE INTERIECTÏÖNES. 

A. Eigenlijke tusschenwerpsels. 

§ 328. De eigenlijke tusschenwerpsels, d. z. op zich zelf 
staande klanken, die als het ware tusschen het grammatische zins¬ 
verband in worden geworpen, om een of ander gevoel te uiten of de 
opmerkzaamheid te trekken, geven te kennen: 

vreugde: io hoezee! tegenzin: vah 
euoe ah 
euax prö(h) 0! ach! 

lof: heia, eia ei! wel! eho 
berisping: ohë hola! verwondering; 0 h 0 

smart: au hem \ 
hé! 

eheu,heu ach! ehem ƒ 
vae wee! aha 
hei (ei) roepen: heus hei daar! 
0 eho 

verontwaardiging: hui ehödum. 

B. Oneigenlijke tusschenwerpsels. 

§ 329. Oneigenlijke tusschenwerpsels, d. z. woorden (ad¬ 
verbia, substantiva enz.) en woordverbindingen, die buiten het 
grammatische zinsverband geplaatst en als tusschenwerpsel gebruikt wor¬ 
den, zijn: 

age, plur. agite | 
agedum, agitedum \ welaan! 
agesïs J 
apage weg er mee! 

belle prachtig! 
cedo, pl. cette geef(t) op, hier! 
ëcastor bij Castor! 
ën, ecce ziedaar 
eu, euge braaf zoo! 

herc(u)le,mëherc(u)le bij Hercules! 
malum 
medius Fidius 
në (nae), profectö 

nefas' 
obsecrö 
pax 
pol, ëdepol 
quaesö, amabö 

o ramp! 
waarachtig! 
waarlijk, 

voorwaar! 
gruwelijk! 
ik bezweer u! 
stil! 
bij Pollux! 
bid ik u! 

Aan.m. 1. De scheiding in eigenlijke en oneigenlijke tusschenwerpsels 
laat zich niet streng doorvoeren. Zoo is prö waarschijnlijk het adverb. (de 
praep.) prö, dus oorspr.: weg er mee! 

Aanm. 2. Sis in agesJs = si vis (§ 258, A. 2), als ge wilt. 
Apage, eu en euge zijn aan het Grieksch ontleend: anoLys, s^, svye. 

Cëdö (niet te verwarren met cedö ik wijk) is eene samenstelling van cè- 
(§ 170a, A. 1) en een ouderen imperat. *dö (= da) bij dare geven (van 
den stam dö-: vgl. di-dco-pi); de pluralis cette staat voor *ce-date (§§ 25, 1 
en 15 B). 
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En is de Grieksche interjectie ^v. Ongeveer gelijke beteekenis heeft het 
oudere, door de comoediedichters gebruikte em, dat eigenlijk een impera- 
tivus van emö (oorspr. = nemen) is (uit *eme)\ dus: neem, daar hebt 
ge! — Met ille (in den acc.) verbonden, geeft dit em\ ellum, ellös^ enz.. 

Vgl. § 170, A. 4. 
Ecce is misschien eene samenstelling met -ce (zie onder cëdö); het kan 

eveneens met ille (en ook met iste) verbonden worden (met elisie van de e): 
eccillam (het Fransche: celle\ eccistam (het Fr.: cette). 

Hercle is een vocat.; më hercle waarsch. = {ita) më, Mercule, (adiuvës), 
Mediiis Fidius = (ita) më Dius (= divus, deus) Fidius (iuvet) zoo 

waarlijk helpe mij de god der trouw (Juppiter). 
Në [niet te verwarren met de oude negatieve partikel në- of në- in nëqui- 

quam, nëquaquam, ne-scio, nefas enz., die ook in në (op)dat niet (§ 322) 
over is, en met het interrogatieve -në (§ 320)], is het Grieksche vrj) de 
bijvorm val van dit laatste gaf wellicht aanleiding, dat men later het La- 
tijnsche në ook nae spelde, om het van në (op)dat niet te onderscheiden. 

Pol is waarsch. af gekort uit Pollux] ëdëpol = ë dë (= *dèe) pol\ 
o god Pollux!, volgens anderen (m)ëd Apollo. 

Over quaeso vgl. § 277, A. 8. 



DERDE DEEL. 

DE LEER DER WOORDVORMING. 

§ 330. Wat de vorming der woorden betreft, moet men onder¬ 
scheiden tusschen dêrïvdta of afgeleide woorden, en composita 
of samengestelde. De laatste ontstaan door de verbinding van twee 
of meer woorden tot één nieuw woord, bijv. agri-cola landman; de eerste 
worden gevormd door middel van suffixen. 

We behandelen achtereenvolgens: 
1. de vorming der substantiva; 
2. die der adiectiva; 
3. die der verba; 
4. die der adverbia. 

1. SUBSTANTIVA. 

A. DERIVATA. 

§ 331. Gelijk we vroeger gezien hebben, laten in de buigbare woorden zich 
twee verschillende bestanddeelen onderscheiden: een wisselend bestanddeel, dat 
dient tot aanduiding van numerus, genus en casus: de (buigings)uitgang, en 
een vast bestanddeel, dat de beteekenis van het woord aangeeft: de stam. 

Somtijds laat deze stam zich niet verder ontleden, bijv.: düx aanvoerder, 
stam düc-. Gewoonlijk echter kan men ook in den stam weer twee verschillende 
elementen aanwijzen: een vaste kern, die onontleedbaar is en het algemeene 
begrip der woordfamilie bevat: de wortel, en een achtervoegsel, dat het begrip 
van den wortel nader aanduidt en het karakter van het woord (nomen^ verbum) 
bepaalt: het stamsuffix of formans. Zoo is can- de wortel van can-ère 
zingen, can-or melodie, can tor zanger, can-tus gezang. In den regel bestaat 
dus een buigbaar woord uit drie deelen: wortel -f- stamsuffix + uitgang: 
bijv.: can^tu-s. 

Het stamsuffix kan onmiddellijk aan den wortel of den verbaalstam gevoegd 
worden; het kan echter ook komen achter andere stammen, die zelf reeds uit 
wortel -h suffix bestaan. In het eerste geval spreekt men van primaire deri- 
vata, in het tweede geval van secundaire. Zoo is vic-tor( waarin het suffix 
•tor gevoegd wordt aan den wortel (verbaalstam) vic-) een primair derivatum, 
victör-ia( waarin het suffix gevoegd wordt aan den nominalen stam victör-) 
een secundair derivatum. 

De scheiding tusschen stam en suffix is dikwijls eenigszins willekeurig: zoo 
is in Römanus het suffix eigenlijk -nasi Röma-nus] de stamklinker a werd 
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echter in dergelijke woorden gevoeld als een deel van het suffix (dus: Rom- 
ünus^, en zoo ontstond een nieuw suffix -anus^ dat ook aan woorden gevoegd 
werd die geen a-stammen waren, bijv. urb-dntis, pag-anus, enz.. Op dezelfde 
wijze ontstond -ulus (in rêg-ulus e. d.) uit -lus (in porcu-lus uit *porco~los 

1% 15 A], van poreus). 

Wanneer het grondwoord (prJmitïvum) een nomen is, heeten de 
dërivata: substantïva dênöminatlva of nöminalia; is het 
een verbum^ dan heeten zij substantïva verbalia, 

a. Substantiva denominativa. 

De denominativa zijn afgeleid: 

I. van substantiva: 

1) Persoonsnamen, afgeleid van zaaknamen. Zij gaan uit op: 

a) -tor, fem. -trïx, dat nomina agentis vormt (naar analogie van 
de van verba afgeleide: § 341, 6): gladiator zwaardvechter (gladius)] 
Junditor slingeraar (funda)] deurwachter (idnud); senator (senatus)] 
viator reiziger {via)\ 

b) -(a)rius: tabula-rias archivaris; statua-rius beeldhouwer (statua)] 
sïca-rius sluipmoordenaar (sïca dolk); argent-arius geldwisselaar {argen¬ 
tum)] libr-arius afschrijver (Uber)] vgl. § 343. 

§ 332. 2) Patronymica {Ttaxtig en ovopa), woorden, die de afkomst 
van een persoon aanduiden. Het zijn alle Grieksche woorden, de manlijke 
a-stammen, de vrouwelijke d-stammen. Zij gaan uit op: 

a) -adës masc., -ëis fem. (van stamwoorden op ~as en -ês): Aeneadês 
nakomeling van Aenëas, gen. Aeneadae] Aenëis^ gen. Aeneïdos (Aenëas)] 

b) -iadës masc., -ias fem. (van stamwoorden op -ës, -ius, -ön) : Anckisiadës, 
Thestiadës, Thestias, Telamoniadës {AnchJsës., Thestius, Telamön)] 

c) -ïdës masc., -ëïs fem. (van stamwoorden op-^z/5): NërJdës, Nërëis (Nëreus); 
d) -idës masc., -is fem. (van stamwoorden op -us, -os, -or, -s met vooraf¬ 

gaande consonant); Danaidës, Danais, Mïnöidës, Minöis, Agënoridës, Pelo- 
pidës {Danaus, Minos., Agënor, Pelops). 

Aanm. Over de gentilia enz. zie onder de adiectiva (§ 344). 

§ 333. 3) Plaatsnamen. Zij gaan uit op: 

d) -(a)rium (§343,2): aquarium plaats waar het vee gedrenkt wordt 
{aqua)] aerarium schatkist (aes); granarium korenschuur {grdnum)] 

b) -ëtum; dümêtum kreupelhout, wildernis {dümus)] olïvëtum olijf¬ 
gaard {oliva)] vïnétum wijngaard {vïnum)] 

c) -ïle: bovïle {bos)] paardenstal {equus)] schapen¬ 
stal {ovis). 

§ 334. 4) Zaaknamen, afgeleid van persoonsnamen. Zij 
gaan uit op: 

WOLTJER, Lat. Qramm. 6e druk. 15 
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a) -ium of -(i)t]um: convlviam maaltijddominium heer¬ 
schappij (dominus)] sacerdötium priesterambt {sacerdös)] collêgium ver- 
eeniging van ambtgenooten (collega)] servitium slavernij (servus)] 

b) -ïna: medicina geneeskunst, geneesmiddel (medicus)] disciplïna 
wetenschap, leer (disclpulus)] offlcïna werkplaats (opifex). 

Aanm. 1. Enkele substantiva op -ïna zijn onmiddellijk van verbaad 
stammen gevormd; zoo rapJna roof (rapio). 

Aanm. 2. In gallina hen (gallus), rëgJna koningin (rëx) dient -ïna 
alleen om het vrouwelijke geslacht aan te duiden. 

c) -mönium: matrimönium huwelijk (mater)] testimonium 
(testis) ] 

d) -tüs (gen.-tütis): v/r/ös manlijkheid, deugd (vir)] dienst¬ 
baarheid, slavernij (servus)] senectüs ouderdom (senex)] 

é) -atus (gen. -üs): cönsulatus (consul)] magistrdtus (magister); 
equitatus ruiterij (equus), 

§ 335. 5) Dëminütïvaof verkleinwoorden. Zij hebben gewoonlijk 
hetzelfde geslacht als de stamwoorden. 

De algemeene uitgang is, overeenkomstig de drie geslachten: -lus, 
-la, -Ium. 

Aanm. De verkleinwoorden behooren vooral thuis in de meer intieme 
omgangstaal van het gewone, met name van het huiselijke leven; dikwijls, 
hebben zij eene vleiende, vergoelijkende of ook minachtende beteekenis. 
In de latere ontwikkeling van het Latijn nemen zij sterk in aantal toe en 
verdringen niet zelden hun stamwoorden: vgl. Fr. oreille (uit auricula). 

§ 336. a) De consonantstammen voegen in den regel -cu-Ius achter 
den nominativus: pater: paterculus; mater: matercula; flos: flösculus; ös: 
ösculum kus (bekje); corpus: corpusculum; müs: müsciilus; 

doch de nominativi op -ö (gen. -önis en -inis) voegen -cu-lus achter den 
stam (met den stamklinker: -unculus): quaestiö: quaestiuncula; homo: homun¬ 
culus mannetje (echter ook homullus). 

De c-, g-, d- en t-stammen voegen -ulus achter den stam: vöx: vöcula; rëx: 
rëgulus; mercës: mercëdula; caput: capitulum; adulëscëns: adulëscentulus; 
lapis: {^lapid(u)lus^ lapillus] uit lapillus c. d. werd dan een nieuw suffix -illus 
afgeleid : codex: cödicdllus, 

Aanm. De deminutiva op -uncula komen voor verreweg het grootste 
deel van abstracta op -tiö (-siö), als quaestiö enz.. Uit zulke woorden 
heeft zich later een zelfstandig suffix -unculus ontwikkeld, dat in enkele 
substantiva, die tot verschillende declinaties behooren, voorkomt: fürunculus 
ellendige dief (für)^ mendaciunciilum (mendacium), ranunculus (rand), avun- 
culus (avus), enz.. 

§ 337. b) De i-, u- en ë-stammen voegen -culus achter den stam; de 
i-stammen met den nominat. op -ês behouden de ë van den nomin. (naar 
analogie van de ë-stammen op -ës: vgl. § 89, Aanm.); bij de u-stammen gaat 
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de u over in i (§ 15): navis: navicula; pars: particula; os: ossiculum; vulpês: 
vulpêcula; - artus: articulus; versus: versiculus; anus: anicula; - spës: 

spëcula een geringe hoop; diës: diëcula. 

§ 338. c) en d) De a- en o-stammen hebben bijna alle -la en -lus (-lum) 
(met den stamklinker: -ula, -ulus): lüna: lünula; arca: arciila; hortus: hor- 
tulus, enz.. Overigens hebben bij de a-stammen de volgende veranderingen 

plaats (vgl. § 25, 8): 

-ea wordt -eola: tinea lineola 

-ia n -iola: bestia : bestiola 

-ra ff -11a: opera opella 

-na ff -11a: corona : corölla 

-ula ff -ella: tabula : tabella 

-ina ff -ella: fëmina : fëmella (voor yeminula) 

-bra ft -bella: umbra : umbella zonnescherm 

-pra ft -pella: capra : capella 

-tra ff -tella: fenestra: fenestella. 

§ 339. Dezelfde of soortgelijke veranderingen ondergaan ook de o-stam¬ 
men: fïlius: fllio-lus; malleus: malleolus hamertje; ager: agellus (§ 24, 8); 
puer: puella, puerulus; catinus: catillus schoteltje; signum: sigillum; oculus: 
ocellus; asinus: asellus; labrum: labellum lipje, kuipje; lucrum: lucellum kleine 
winst; flagrum: flagellum geesel; *castrum: castellum kasteel; pöculum: pöcillum, 

Aanm. 1. Op zich zelf staan: homuncio (homo: meest in verachtelijken 
zin), en enkele op -uleus, als: eculeus (equus)^ aculeus (acus). 

Aanm. 2. Sommige woorden hebben eenen dubbelen verkleiningsvorm, 
vooral bij dichters: puer: puella (uit *puero-la) meisje: puellula een 
klein meisje; ja zelfs een drievoudigen: cista kist: cistula: cistella: 
cistellula. 

II. van adiectiva: 

« 

§ 340. Van adiectiva zijn gevormd substantiva abstracta, die 
een eigenschap, gemoedsgesteldheid, neiging of toestand 
uitdrukken: 

1) a) door -ia, van adiectiva met drie en met één uitgang 
(vooral van participia op -ans en -ens): invidus: invidia; miser: 
miseria; audax: auddcia; prüdëns: pradentia; 

b) door -itia (-itiês), vooral van adieet. met drie uitgangen (soms 
ook met twee): laetus: laetitia; maestus: maestitia; padïcus: pudïcitia; 
tristis: tristiiia, enz.; 

c) door -tnönia, van enkele adieet. van drie en van twee uit¬ 
gangen: acer: acrimönia scherpte; castus: castimönia kuischheid; 

2) door -tas en -tüdö (of -i-tas, -i-tüdö) van adiectiva met drie, 
twee en één uitgang: liber: lïbertas; asper: asperitas; facilis: facilitas 
{facultasvtrmogtn); atröx: atröcitas; veras: veritds; amdrus: amdritüdo; 
tarpis: iurpitüdo; magnus: magnitüdo; longus: longitüdo. 

15‘ 
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Aanm. 1. Over den vorm van den stam in llbertas, veritas, pietas enz., 
vgl. § 15 en § 17. 

Aanm. 2. Enkele substantiva op -tas zijn van substantiva gevormd: 
hones-tas (hortos eer), tempes-tas tijd, weder (tempus : vgl. § 13 Aanm.), 
aetas [uit "^aevitas] leeftijd (aevum\ civi-tas burgerij (civis\ auctör-i-tas 
gezag (auctor), enz.. Van een comparatief komt maiestas grootheid, hoog¬ 
heid (maius: § 13 Aanm.). 

b. Substantiva verbalia. 
( 

§ 341. De substantiva verbalia worden gevormd door de 
volgende achtervoegsels : 

1) a) -tiö (-siö: vgl. § 238 Aanm.), gen. -tiönis, en -tus (-sus), gen. 
-tüs, die nomina actionis vormen; beide drukken eene handeling 
uit, maar -tiö meer de actieve werkzaamheid, ook met betrekking tot 
de wijze, waarop zij geschiedt; -tus meer in neutralen of passie¬ 
ve n zin, de werking, het gewerkte: actio handeling, actus bedrijf; 
mötio beweging (het in-beweging-brengen), mötus beweging (het in-be- 
weging-zijn); quaestio (onder)zoeking, quaestus winst; vïsio beschouwing, 
aanschouwing, vïsus blik, gezicht; inventio uitvinding (alleen abstr.); - 
cursus loop, gemitus zucht, rïsus lach, ornatus versiering; 

b) -iö, dat dezelfde kracht heeft, echter veel minder gebruikt wordt: 
religio godsdienst, opinio meening, ohlïvio vergetelheid, süspicio ver¬ 

moeden ; 

Aanm. 1. Somtijds gaat de abstracte beteekenis dezér suffixen in de 
concrete over, bijv.; manitiö versterking (schans); in het I-atijn geschiedt 
dit echter veel minder dan bij ons: zoo is bijv. uitvinding in concreten zin = 
inventum (niet inventio), 

Aanm. 2. Verder heeft men nog; 

-türa (-süra): sepultüra begrafenis, mënsüra maat; 
-êla: querëla klacht (ook querimönia), tütêla bescherming, 

voogdij; 
-ïdö, -ïgö! cupido lust, willekeur, oorsprong. 

2) -ium, dat te kennen geeft: a) het product der handeling: 
aedificium gebouw, spolium buit, iüdicium rechterlijke uitspraak; - 
b) de werkzaamheid zelf: gaudium vreugde, studium ijver, odium 
haat; — of c) eene plaats: refugium toevluchtsoord, comitium plaats 
der volksvergadering; 

3) -men, dat a) eene zaak benoemt naar hetgeen zij doet: flümen 
{id quod fluit), fulmen (id quod fulget), velomen (id quod velat)] of 
naar hetgeen ermede gedaan wordt: sëmen (id quod seritur), carmen 
(uit *can-meri) (id quod canitur)] - of ^) een middel aanduidt, waar¬ 
mede iets gedaan wordt: tegimen omhulsel; in het laatste geval gebruikt 
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men vooral -mentum: vesiïmenium {guo vestïmus), docamentam, orna- 

mentum, alimentam, experïmentum proeve; 

Aanm. 3. Alle vormen op -men en -mentum vindt men van den stam 
teg- dekken: tegimen (ouder tegumen: § 10,4), tegmen (m^ syncope: § 15, B), 
tegimentum (ouder tegumentum \ §10,4), tegmentum (met syncope: §15, B). 

4) -ulum, -bulum, -culum (-clum) en -trum (ook -ula enz.), 
die eveneens een middel of werktuig (soms ook eene plaats) aan¬ 
duiden: cingulum gordel (cingo)^ fabala verhaal, gesprek (fari)^ règula 
regel (regó)] stabulum stal, venObulum jachtspies, gubernaculum roer, 
vehiculum voertuig, cubiculum slaapkamer; aratram ploeg, claustram 

(§ 130) grendel (uit *claud-trom\ § 25, A. 8); 

Aanm. 4. Gaat er reeds eene 1 vooraf, dan wordt -brum (-bra), -crum 
gebruikt (vgl. § 26): dëlübrum heiligdom (afwasschingsplaats; dëluo ik 
wasch af, ik spoel af), dolabra houweel (dolare houwen), latebrae schuil¬ 

hoek (lateo)] lavacrum bad, sepalcrum graf. 

5) -or (§ 64, A. 3), dat abstracta vormt, die een toestand aan¬ 

duiden: amor liefde, timor favor gunst; 

6) -tor (-sor), fem. -trïx, dat nomina agentis vormt: amator 
liefhebber, inventor uitvinder, censor beoordeelaar, victor overwinnaar; 

victrïx^ fautrïx begunstigster, adiütrlx helpster. 

Aanm. 5. De woorden op -tor geven personen te kennen met het oog 
op eene blijvende eigenschap; dus zijn toehoorders audltörës, wanneer 
ze niet maar eenmaal komen {quJ audiunt), maar geregeld; lëctor een 

bestendige lezer (anders qui legit\ vgl. § 599). 

B. COMPOSITA. 

§ 342. Bij alle samenstellingen kan men onderscheiden tusschen het 
bepaalde woord (grondwoord), dat op de laatste plaats staat, en 

het bepalende woord. 
De substantiva composita zijn samengesteld uit: 

1) een substantivum en een verbum: agricola landbouwer, 
parricida moordenaar van verwanten parus uit ^pasos^ Gr. m]og 
(*7iaoóg), verwant, en caedo), iüdex (iüs en dïco), artifex {ars kunst, en 

faciö)^ causidicus pleitbezorger, naufragium schipbreuk {navis tnfrango)^ 
solstitium zonnestilstand; 

2) uit twee substantiva: manupretium arbeidsloon, capricornus 

steenbok; 

3) uit een substantivum en een adiectivum, een numerale, 
een adverbium of eene praepositio: prïvilêgium eene wet voor 
een enkelen persoon, voorrecht {privus en lex)^ decemvirl tienmannen, 
paeninsula schiereiland, cognömen toenaam, proconsul, interrèx. 
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Aanm. Woorden als rès püblica gemeenebest, en iüs iürandum eed, 
waarvan de beide deelen verbogen worden, zijn geene eigenlijke composita 
en behooren daarom gescheiden geschreven te worden; zoo ook aquae 
ductus waterleiding, senatüs cönsultum, plêbl scitum, paterfamilids enz.. 

2. ADIECTIVA. 

A. DERIVATA. 

a. Adiectiva denominativa. 

§ 343. De denominativa zijn afgeleid; 

I. van substantiva. 

Zij gaan uit op: 

1) -ëus (-nëus), -(a)ceus, die een stof aanduiden: aureus 
lïgneus houten, eburneus ivoren, chartaceus van papier, membranaceus 
van perkament; 

2) -ius, -rius ( arlus), -cus (-icus, -ticus), -icius, -ïvus (-tïvus), 
die beteekenen: behoorende tot: 

regius tot den koning behoorend, koninklijk, patrius vaderlijk, plèbëius 
tot de plebs behoorend; 

ala-rius tot den vleugel behoorende, gregarius tot den troep behoorend, 
legionarius, argentarius geld-, tabularius archief-; 

cïvi-cus tot den burger behoorend, classi-cus tot de (1ste) klasse 
behoorend; {ras4icas tot het land behoorend, domes-ticas tot het huis 
behoorend;) 

patricius tot de patres behoorend, tribünicius tot den tribuun behoo¬ 
rend ; gentïlicius tot de gens behoorend ; 

aesUtvus zomersch, tempes-tïvus tijdig, fëstïvus (feestelijk,) aardig, 
bevallig; 

3) -lis (-alis, -êlis, -ïlis), die aangeven, wat overeenkomt met den 
aard en het wezen eener zaak: natüra-lis natuurlijk, fidë4is trouw, 
hostï-lis vijandelijk, rëg-dlis koninklijk, septentriön-dlis noordelijk. 

Aanm. 1. Gaat eene I vooraf in ’t woord, dan bezigt men (overeenkom¬ 
stig §26) in plaats van -alis den uitgang -aris: popularis volks-, mJlitaris 
soldaten-. 

Liberalis den vrije passend, en dergelijke, waarin op de I weer een 
r volgt, hebben natuurlijk -alis; zoo ook glacidlis ijskoud, pluvidlis 
regenachtig en andere (tengevolge van de i). 

Van een adiectivum gevormd is crüdëlis wreed (crüdus). 

4) -ber, -bris: sdlüber heilzaam, fünebris begrafenis-, lügübris rouw-, 
muliebris vrouwelijk; 

Aanm. 2. Eigenlijk hebben we hier niet met een zelfstandig suffix te 
doen: funebns staat voor *funes-ris (vgl. funus)^ muliebris voor * malies- 
ris, enz.. 
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5) -ösus, -lentus (-olentus, -ulentus), die een vervuld zijn 
met iets en verder eene neiging tot iets te kennen geven: vmosus 
aan den wijn verslaafd, ingeniösus vol geest, laboriosus moeitevol, glo^ 
riösus roemvol, grootsprekend; vïnolentus dronken, violentas geweld¬ 

dadig, fraudalentus bedriegelijk; 

6) -tus (-atus, -ïtus, -ütus), dat beteekent een voorzien zijn 
van iets: onus-tus belast, robus-tus krachtig, sceles-tus misdadig, hones- 
tus eervol, ius-tus rechtvaardig, ala-tus gevleugeld, aur-aius gouden, 
verguld; aurÏÏus met ooren voorzien, tarrltus met torens voorzien, 

cornUtus gehoornd, astütus (Qstus) listig, slim; 

Aanm. 3. Dit suffix -tus is hetzelfde als dat van het part. perf. pass.; 

vgl. § 207. 

7) -(e)stris, -(e)ster, -timus, die eene betrekking tot eene 
plaats te kennen geven: terrestris, palüster; agrestis {wi “agrestris: 
§ 26) landelijk; maritimus, finitimus aangrenzend, naburig. 

Aanm. 4. Het suffix -timus (ouder -tumus) vindt men ook in superlativi 
als ci-timus, ex-timus, enz. (§§ 128, 135 en 120, A. 1); vgl. ook op-timus 

(ops: eig. het nuttigst). 

§ 344. Vooral zijn hier ook te vermelden de van eigennamen 
-afgeleide adiectiva, die zeer dikwijls ook alssubstantiva voorkomen: 

d) op -nus (-anus, -ïnus en -ianus), van persoonsnamen. 
Aemilianus^ Octavianiis^ die (oorspronkelijk) tot de gêns Aemilia^ Oc- 
iavia behoort; Cicerönianas een volgeling van Cicero, Pompeianus een 
aanhanger van Pompeius, Sallanus een aanhanger van Sulla; bellam 

lagarthlnam, salës Plaatïnï; öratiönës Verrinae; 
Aanm. 1. Achter Grieksche namen komen ook in 't Latijn de Griek- 

sche uitgangen -iciis, -ëus: Platonicus, Philippicus, Sophoclëus, Epicureus. 

b) op -nus (-anus, -ïnus), -ënsis (-iênsis), -as van plaats¬ 
namen: Romanas, Thëbantis, Tusculaniis; CapitoUntis, Amennus 
{Ameria), Tarentinus; Hispaniënsis, Cannënsis {Cannaé), Athëniënsis, 
Megarënsis, Carthaginiënsis; Arpinas {Arpïnum)] zoo ook: castrensis 
tot de legerplaats behoorend, forënsis tot de markt behoorend; 

c) op ‘ius, -icus, -iacus meest van Grieksche namen (van landen 
en volken): Corinthias en Corinthiacus, Peloponnësius en Peloponnë- 

^iacus] Gallicus, ludaicas, Persicus, Aegyptiacas. 
Aanm. 2. Men lette op de volgende onderscheidingen: exerdtus Hispaniensis 

een leger (der Romeinen bijv.) in Spanje, exercitiis tUspanicus een leger 
der Spanjaarden; Peloponnësius inwoner van den Peloponnesus, 
maar bellum Peloponnesiaciim; exerdtus Asiaticus een (Romeinsch) leger 
in A., maar exerdtus Asidnus een leger van Aziaten; Afer*\s een 
Afrikaan, bellum Africum een oorlog tegen de Afrikanen, maar 
bellum Afriednum een oorlog (door de Rom. bijv.) in Afrika gevoerd. 
Men vergete hierbij echter niet, dat deze onderscheidingen min of meer 

kunstmatig zijn en lang niet altijd in acht genomen worden. 
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II. van adiectiva. 

§ 345. Van adiectiva zijn o. m. afgeleid de adUctiva deminutiva 
(verkleinende adiectiva): misellus (van miser) (een weinig) ellendig. 
bellus (van bonus; vgl. bene) mooi, aardig, pulchellus mooi, aureolus 
(aureus) gulden, parvulus klein, pauculus weinig, vetulus (vetula een 
oudje), grandiculus vrij groot (grootje); - novellus nieuw, jong; tan- 
tillus zoo klem; pauxUlus (ook pausillus, door kruising met pusillus 
zeer klem) klein, weinig (van paullus [jonger paulus], een verlengden 
vorm van paucus *pauclos: § 24, 5, c]); - van comparativi: 
minusculus vrij klein, maiusculus eenigszins groot, enz.. 

Aanm. 1. Bij de vertaling kan men gewoonlijk het substantivum met 
den verkleiningsuitgang nemen, anders moet men omschrijven, daar onze 
adiectiva als verkleinwoorden slechts substantivé gebruikt worden: epistola 
tninuscula ttu klein briefje; cura maiuscula ttn\g%z\ns groote zorg- 
homo misellus een arme drommel; L. Paulus fUiolam suam animum 
advertit tnsticulam L. Paulus bemerkte dat zijn dochtertje een weinig 
treurig was (Cic. de Div. I, § 103). 

Aanm. 2. Verkleinende kracht heeft ook de uitgang -ulus in adiectiva 
verbaha (§ 345), in zooverre ze eene zwakheid te kennen geven: crëdulus 
lichtgeloovig, querulus die (te veel) klaagt, bibulus die gaarne 
drinkt [(charta) bibula vloeipapier]. 

Aanm. 3. Behalve de adiectiva deminutiva zijn er nog verschillende 
andere van adiectiva afgeleide adiectiva: zoo o. m. enkele adiectiva op-öx: 
atrox verschrikkelijk (ater)^ fëröx woest (ferus) e. a.. 

b. Adiectiva verbalia. 

§ 346. Deadiectivaverbalia worden gevormd door de volgende 
achtervoegsels: 

1) -ax, dat eene verkeerde, overdreveneneiginguitdrukt: ngdgy 
vermetel, loquax babbelachtig, mendax leugenachtig, pugnax strijdzuchtig; 

Aanm. Van een adiectivum gevormd is bijv. vërax waarachtig — 
Over -ulus vgl. § 345, A. 2. 

2) -bundus, dat een vervuld zijn met de handeling, door het 
werkwoord aangeduid, te kennen geeft: mlrabundus vol bewondering, 
venerabundus vol eerbied, ntoribundus stervend; 

3) -cundus, dat een aanleg aanwijst: ïracundus driftig,opvliegend, 
facundus welbespraakt (fari), fècundus vruchtbaar (vgl. fëtus, effëlus); 

4) -(i)dus, dat een toestand beteekent: avidus begeerig (aveo) 
calidm heet, frlgidus koud, rapidus snel; 

5) -ilis, -bllis, die eene passieve geschiktheid te kennen geven: 
facilis ^makkelijk, docilis leerzaam, fertilis vruchtbaar, flexilis buigzaam, 
amabilis beminnenswaardig, möbilis beweeglijk, crêdibilis geloofelijk, 
probabilis wat goedkeuring verdient. 
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c. Adiectiva adverbialia. 

§ 347. Van adverbia worden enkele adiectiva gevormd door de 

achtervoegsels: 

1) -arius: contrdrius tegengesteld, extrarius uiterlijk; 

2) -tinus: crastïnus morgen- (cras)^ diüiinus langwijlig (rf/ö); 

3) -ernus (-ternus): hodiernus (hodièheden), hesternus (herïgisteren). 

B. COMPOSITA. 

§ 348. De adiectiva composita zijn samengesteld uit: 

1) een substantivum als bepaald, en een substantivum, 

adiectivum, numerale of eene particula als bepalend woord; 

het bepaalde substantivum blijft onveranderd, behalve wanneer het een 

a-stam is of een neutrum: anguipës slangenvoetig, aeripës kopervoetig; 

quadrapës viervoetig; magnanimas grootmoedig, misericors barmhartig; 

bilinguis tweetongig; affïnis verwant; 

2) een adiectivum als bepaald, en eene particula als bepa¬ 

lend woord: immemor niet indachtig, ïnfëlïx ongelukkig, difficilis 

moeilijk, permagnus zeer groot, praedlves zeer rijk, subdifficilis een 

weinig moeilijk; 

3) een verbum als bepaald, en een substantivum, adiec¬ 

tivum, numerale of eene particula als bepalend woord: armiger 

wapen dragend, montivagus op de bergen zwervend; omnipotëns almachtig, 

grandiloquus grootsprekend; septemfluus met zeven monden uitstroomend; 

benevolus welwillend. 

3. VERBA. 

A. DERIVATA. 

a. Verba verbalia. 

§ 349. Van werkwoorden afgeleid zijn: 

1) de incohatïva, die het ontstaan of het begin van een 

handeling te kennen geven. Zij gaan uit op -scö en zijn alle conso¬ 

nantstammen; zijn de stamwerkwoorden ook consonantstammen, wat 

zelden gebeurt, dan staat vóór -scö nog eene i. Voorzoover ze een 

perfectum en supinum hebben, zijn deze van het stamwerk¬ 

woord gevormd: 

inveterasco 

languësco 

obdormïsco 

revïvïsco 

proficïscor 

inveteravi 

langui 

obdormïvï 

revixi 

profectus sum 

inveterascere oud worden 

languëscere mat worden 

obdormïscere inslapen 

revïvïscere herleven 

proficïscï vertrekken 

(inveterare, languere, dormïre, vivere, proficere); 
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Aanm. 1. Niet alle incohativa zijn verbal ia; vele zijn onmiddellijk 
van den wortel gevormd (wortelverba): 

pasco (pa-) pavi pastum pascere laten weiden 
crêsco (crê-) crêvi (crêtum) crêscere groeien 
nösco ((g)nö-) növi nöscere leeren kennen. 

Andere zijn denominativa (van substantiva of adiectiva); zij gaan 
voor 't grootste deel uit op -esco en hebben in den regel geen perf. 
of supin.: 

vesperasco vesperavï vesperascere avond worden (vespera) 
ignësco ignêscere in brand geraken (ignis) 
grandësco grandëscere groot worden (grandis) 
obmütësco obmütuï obmütëscere verstommen (mütus) 
ingravësco * ingravëscere zwaar worden (gravis) 
dürësco dürui dürëscere hard worden (dürus). 

De incohatieve beteekenis dezer verba lag oorspronkelijk niet in het 
suffix op zich zelf, maar ging uit van werkwoorden wier wortel zulk eene 
beteekenis had, zooals crë-scö, enz.; volstrekt niet alle verba op -scö 
hebben incohatieven zin. 

2) de dësïderatïva, welke een verlangen uitdrukken naar de 
handeling, door het primitivum aangegeven; zij zijn slechts weinig in 
getal; men vormt ze, door-um van het supinum te veranderen in -urïre: 

parturio ik verlang te baren (pario, partum) 
ësurio ik verlang te eten (edo, ësum); 

3) de intensïva, welke eene versterking van, of een voort¬ 
duren van, een verblijven in de handeling te kennen geven; men 
vormt ze, door -um van het supinum te veranderen in -are: 

captare grijpen, jagen naar iets (capio, captum) 
cursare heen en weer loopen (curro, cursum) 
habitare gewoonlijk hebben, bewonen (habeo, habitum) 
saltare dansen (salio, saltum); 

Aanm. 2. In nauw verband met deze staan de verbalia op -essere, als: 
arcessere, capessere, facessere, incessere, lacessere (zie § 277). 

4) de frequentatïva of iteratïva, die eene herhaalde handeling 
te kennen geven; men vormt ze, door -um van het supinum te ver¬ 
anderen in -itare: 

cantitare herhaaldelijk zingen {cano^ cantum, cantdré) 
saltitare herhaaldelijk dansen (salio, saltum, saltare) 
d iet itare bij herhaling zeggen (dlco, dictum, dictare) 
cursitare bij herhaling loopen, heen en weer loopen (cursum), 

Aanm. 3. Vele werkwoorden, waaronder alle a-stammen, vormen het 
frequentativum van den verbaalstam: 

dam itare roepen {clamo) fugitare ontvluchten (fugió) 
niinitari dreigen (minari) cögitare denken (cögo). 
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5) de dêminütïva, welke het begrip, in 't stamwoord vervat, ver¬ 
kleind of met minachting te kennen geven; zij zijn slechts zeer 

weinig in getal; zij gaan uit op -illare: 

cantillare neuriën (canö) 
sorbillare opslobberen, opslorpen (sorbeö), 

Aanm. 4. De meeste zijn denominativa of ook zonder bekend primi- 
tivum: cavillari bespotten, gekscheren (van cavilla fopperij en dit 
van cavtis hol, nietig), scintillare fonkelen (van scintilla vonk), 

titillare kittelen. 

b. Verba denominativa (nominalia). 

afgeleide werkwoorden zijn a-, è-, i- of u- § 350. De van nomina 
stammen. 

Denominativa zijn: 

1) bijna alle a-stammen 

corönare (corona) 
glöriari (gloria) 
laudare (laus) 
spêrare (spès) 
iüdicare (iüdex) 
b e 11 a r e (b e 11 u m) 
dominari (dominus) 
al ba re wit maken (albus) 

(transiti va): 

lïberare vrij maken (lïber) 
fabulari kouten (fabula) 
claudicare hinken (claudus) 
dübitare twijfelen (dübius) 
belligerare oorlog voeren (bel- 

liger) 
mörigerari ter wille zijn (möri- 

gerus); 

Aanm. 1. Somtijds schijnt een a-stam van een nomen afgeleid te zijn, 
terwijl inderdaad het omgekeerde het geval is: zoo komt degener van 
degenerare, niet omgekeerd, adulterare niet van adulter, maar adidter van 
adulterare^ pugna van pugnare, dat een denominativum van pugnus, vuist, 
is, enz.. Men spreekt in dit geval van retrograde afleiding. 

2) vele ê-stammen (uitsluitend intransitiva): 

albëre wit zijn (albus) rubëre rood zijn (ruber); 
flörëre bloeien (flös, gen. flöris) 

3) onder de i-stammen, bijv.: 

fïnïre eindigen (finis) superbïre trotsch zijn (superbus) 
custödïre bewaken (custós, gen. partïri verdeden (pars, gen. partis); 

' c u s t o d i s) 

4) enkele u-stammen, bijv.: 

statuere (status) tribuere (tribus). 

Aanm. 2. De denominativa voegden oorspronkelijk een suffix -j-(5) 
achter den stam van een nomen; de j viel tusschen twee klinkers uit, en 
in de meeste vormen werden de klinkers daarop samengetrokken: ^cüra-jöf 
cürö. Zoo ontstonden van a-stammen verba op -aö (samengetrokken -ö: 
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uit -a-jö), van o/c-stammen (§ 100, A. 1) verba op -eö (bijv. albeö van 

ulbuSf stam albo^^ Ablaut albe-), enz.. Door onjuiste scheiding verkreeg 

men echter uit ^cüra-jö e. d. een suffix -aj-ö, dat nu ook achter andere 

stammen gevoegd werd, bijv. *nömin-ajö, enz. (zoo ook -ëj-ö, enz.). 

B. COMPOSITA. 

§ 351. De verba composita zijn samengesteld: 

1) uit eene praepositio en een substantivum of adiectivum: 
irrètïre verstrikken (in en rëté)] explanare duidelijk maken (ex en planiis)\ 

2) uit een verbum als bepaald, en een substantivum, adiectivum^ 
verbum of particula als bepalend woord: animadvertere opmerken, 
tergiversari aarzelen, zich tegenkanten, pürificare reinigen, calefacere 
warmen, commonefacere herinneren, assuefacere gewennen, patefacere 
openen, labefacere doen wankelen; malle liever willen, nolle niet willen 
(zie § 258 begin), abïre weggaan, enz.. 

Aanm. 1. Bene dJcere, male facere, satis facere, manü mittere, pessum 
dare, vènuni dare, üsü capere enz. schrijve men liever gescheiden. Circum- 
dkre (tegenover dëdëre) en derg., waarin de in § 15 A bedoelde vocaalverzwak- 

king achterwege is gebleven, zijn van jongeren oorsprong. Vgl. §304, A. 1. 

Aanm. 2. Van composita, die niet meer als zoodanig gevoeld werden,, 
of wier simplex in onbruik geraakt was, konden nieuwe composita ge¬ 
vormd worden: zoo van surgö cönsurgö, van prehendö dêprehendö (zoogen. 
decomposita). 

4. ADVERBIA. 

A. DERIVATA. 

§ 352. Voor het grootste deel zijn de adverbia oorspronkelijk casus 
van adiectiva, substantiva of pronomina. 

1) De meeste adverbia worden afgeleid van adiectiva en als 
adiectiva gebruikte participia. 

I. a) Van de adiectiva van drie uitgangen (o-stammen) vormt 
men het adverbium, door in den genet. sing. masc. -ï te veran¬ 
deren in -ë: 

longus lang 
ornatus sierlijk 
miser ellendig 
p u1c h e r schoon 

gen. sing. longï 
;/ V o r n a t ï 
;; V miserï 
»/ 1/ p u 1 c h r 

adv. longê 
w ornatë 
V miserë 

ï 1/ p u 1 c h r ë. 

b) Van de adiectiva van twee en van één uitgang (i-stammen) 
vormt men het adverbium, door in den genet. sing. -ïs te veran¬ 
deren in -ï-ter. 

Uitgezonderd zijn de adiectiva (en participia) op -ans en -ëns^ 
waarbij -antis en -entis vervangen wordt door -anter en -enter: 
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fortis sterk gen. sing. for^tis adv. f ortïter 

acer scherp w i; acris u acrïter 

celer snel »/ n celeris y celerïter 

fëlïx gelukkig n tt fëlïcis y f ëlïcïter 

audax vermetel V u audacis u audacter (A. 2) 

ëlegans keurig »/ w ëlegantis n ëleganter 

cönstans bestendig n tf cönstantis H constanter 

p r ü d ë n s verstandig u w prüdentis V prüdenter 

d ï 1 i g e n s nauwgezet n H diligentis y dïligenter. 

Aanm. 1. Bonus (met assimilatie \^bonos] uit *benos: § 17) heeft bené, 
malus malé] de verkorting van de -ë in deze vormen is een gevolg van 
de neiging van het oudere Latijn, den langen slotklinker van tweeletter¬ 
grepige woorden, wier eerste lettergreep kort was, eveneens kort te maken 
(de zoogenaamde jambenverkorting: ^t'-uit«^-); andere voorbeelden 

zijn: mödö, cltö, qudsï, enz.. 

Aanm. 2. Het suffix -ë (ouder -ëd [§ 23 B]: vgl. *facilumèd in eene 
inscriptie van 186 v. Chr. [= facillimë]) was een oude Indo-Germaansche 
bijvorm van den abl. der o-stammen naast -ö (ouder -öd), die in het Latijn 
alleen in adverbia gebruikt werd. 

Over -(ï)ter vgl. § 353, A. 3. Het eigenlijke suffix is -ter, dat achter 
den stam der adiectiva komt: forti-ter\ zoo ook van o-stammen (A. 3): 
hiimdni-ter (uit *humdnö4er: vgl. § 15 A). Bij de adiectiva van één uit¬ 
gang is verschil van opvatting mogelijk, daar hier de vorm van den stam 
dikwijls niet vast staat (vgl. § 114): audacter kan regelrecht van een stam 
audac- gevormd zijn; in dit geval zou in fêlïciter e. d. het suffix niet -ter, 
maar -iter wezen (door onjuiste scheiding uit brevidert. d. geabstraheerd [brev- 
iter]); het laat zich echter ook denken, dat fêliciter e. d. van een stam op 
-i- komen; audacter is dan gesyncopeerd uit *auddciter (§15 B); evenzoo 
kan prüdenter zoowel uit *prüdent-ter zijn ontstaan (§ 24, 5), als (door 
haplologie: § 26, 3) uit "^prudenti-ter. 

Aanm. 3. Ook enkele o-stammen vormen hun adverbium op -ter: 

(g)ndvus ijverig ndviter 
violentus (yiolëns) gewelddadig violenter 
alius ander aliter. 

Andere hebben beide vormen: 

firmus 
humanus 
largus 
lüculentus 

stevig, hecht 
menschelijk 
rijkelijk, mild 
prachtig 

firmiter en firmë 
humaniter „ humanë 
largiter n largë 
lüculenter » lüculentë. 

Oorspronkelijk was ook voor o-stammen -ter een gewone uitgang: 
zijne oudere geschriften gebruikt Cicero humaniter^ later humanë. 

in 

Aanm. 4. Van vele adiectiva van één uitgang, als pauper, dives, vetus, 
uber, komen in den positivus geene adverbia voor. 

§ 353. II. Van sommige adiectiva, die o-stammen zijn, wordt de 
accusativus of de ablativus sing. neutr. als adverbium gebruikt: 
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multum veel continuo onmiddellijk 
paulum weinig crebrö dikwijls 
plërum que meestal falsö valschelijk 
söl um alleen fortuïtö toevallig 
tantum slechts gratuïtö om niet 
nimium te veel manifeste klaarblijkelijk 
cêterum overigens meritö terecht 
plürimum het meest necessariö noodzakelijk 
prïmum het eerst perpetuö onophoudelijk 
postrëmum 
potissim um 

het laatst 
1 het liefst 

tütö veilig. 

Aanm. 1. Soms vindt men 
met verschillende beteekenis: 

vormen op -ë en -ö naast elkander, doch 

certè zeker, ten minste certö zeker, met zekerheid 
cönsultê met overleg cönsultö met opzet 
rdrè hier en daar, dun rdrö zelden 
vërè naar waarheid vërö stellig, voorzeker, echter. 

Aanm. 2. Plërumque is de acc. sing. neutr. van plerusque (§ 134) het 
meeren deel, d. i. het enclitische -que (met generaliseerende kracht) en 
een oud adiect. *plëms, dat samenhangt met plénus vol. 

Aanm. 3. Ook enkele i-stammen op -is hebben den acc. sing. neutr., 
dus -ë (en niet het gewone -ter): 

facilis gemakkelijk facilë sublimis hoog, verheven sublimé 
(difficilis moeilijk difficilë impünis ongestraft impunë 

alleen bij lateren, hilaris vroolijk hilarë. 
beter nön facilë 
of difficuHer) 

Door dichters wordt, in navolging van de Grieken, ook van andere 
adiectiva op -Is de acc. sing. neutr. dikwijls als adverbium gebruikt: 
zoo: dalce ridere, flëbile cantare, spirare immane, suave resondre, enz.. 

Aanm. 4. Somtijds dient de acc. sing. of feminini^ of ook de 
abl. %\xi%.fem. van een adiectivum als adverbium: het subst. is dan weggelaten: 

d) acc.: bifariam (sc. partem) tweevoudig, multifariam veelvoudig, perpë- 
ram (sc. viam) verkeerd; 
alias (sc. vicês) een anderen keer; 

b) abl.: dextra (sc. parte of manu) rechts, sinistra recta (sc. via) 
rechtstreeks, enz.. 

Aanm. 5. Een enkele maal dient de nom. sing. masc. van een adiect 
als adverbium: zoo rürsus terug (eig. reversus teruggekeerd; een rursus it 
ille leidde tot een rursus it illa, en zoo tot versteening van rursus)^ secus 
anders (eig. volgend: vgl. secundus), e. a.. 

Ook de adverbia op -ter (§ 352 b)) zijn eigenlijk nominativi sing.: 
brevi-ter (uit *breviter(o)s, *breviterr \ §§ 16 f, 23 B) beantwoordt aan het 
Grieksche Pgaxv-xsQog, gelijk ager aan ayQÓg. Het suffix -tero-s was een 
oud Indo-Germ. adjectiefsuffix, dat oorspr. diende ter vergelijking van 
twee tegengestelde begrippen, en in het Latijn tot deze functie beperkt 
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gebleven is (in het Grieksch is het het gewone comparatiefsuffix geworden): 
vgl. dex-ter (= ös^i-zsQÓg) de zich rechts [en niet links] bevindende, 
nos-ter die ons [en niet u] behoort, alter (uit *ali-tero-s) de ander (van 
twee), enz.. Deze adverbia op -ter waren dus oorspr. praedicatief gebruikte 

adiectiva. 

§ 354. 2) Van substantiva gevormd zijn de adverbia op 
-tim (-sim: vgl. § 239, Aanm.) [voor het meerendeel eigenl. acc. sing. 
van verouderde substantiva verbalia (i-stammen) op -tis (-sis)] en -atim: 

partim deels 
vicissim wederom, weder- 

keerig(v/r&;§ 133) 
raptim {rapió) haastig 
statim (5/0) op staanden voet, 

dadelijk 
praesertim 

{prae en sero) vooral 
caesim (caedo) met een houw 
passim {pando) verspreid, overal 
tribütim bij of naar tribus 

zoo ook van vir man: 

fürtim (für) steelswijze,heimelijk 
übertim rijkelijk 
Q.tr\^i\m{certo) om strijd 
gregatim (grex) troepsgewijze 
gen er atim naar soorten 
gradatim 

{gradus) stap voor stap 
membratim lid voor lid 
prïvatim als bijzonder per- 
singillatim [soon 

{singulus) één voor één; 
virïtim man voor man. 

Aanm. 1. Deze oude nomina verbalia op -ti-s zijn later verdrongen door 
woorden op -ti-ö, gen. -ti-ön-is (§ 341): zoo *raptis, gen. raptis (nom. verb. 
van rapió), waarvan raptim de acc. sing. was, door raptio, raptiönis, *statis 
(waarvan statim) door statio\ zoo bestaat geen *sënsis meer (nom. verb. 
van sentio, waarvan het adv. sênsim)^ maar wel dissënsio, enz.. 

De vorm -atim als zelfstandig suffix in gener-dtim e. d. is door onjuiste 

scheiding uit certa-tim e. d. ontstaan. 

Aanm. 2. Ook van andere substantiva wordt somtijds de acc. sing. als 
adverbium gebruikt, bijv. vicem. 

Aanm. 3. Behalve den acc. sing. vindt men nog de volgende casus 
van substantiva als adverbium: 

a) abl. (locat.) sing.: modo (§ 40) slechts, vulgö gewoonlijk, principiö) 
fortë toevallig, spontë uit eigen beweging, temere blindelings (eig. in het 
donker, van een verloren ^temus, -eris duisternis); 

domi te huis, humt op den grond, ruri op het land; lüci bij dag, vesper! 
bij avond; noctU (eig. locat. van een u-stam) 's nachts; 

b) acc. plur.: fords naar buiten (van *fora {bvQa) deur); 
c) abl. (locat.) plur.: gratis voor niets (eig. voor enkel dank): buiten 

(vgl. fords), quotannis jaarlijks. 

§ 355. 3) Zoowel van substantiva als van adiectiva worden 
eenige adverbia gevormd op -tus, die oorsprong en wijze van eene 
handeling te kennen geven: 

caelftus uit den hemel, fundi-tus tot den grond toe (eig.: van den 
grond af), geheel en al {fundus), rddïci-tus met wortel en al; - 
antïqui4us van ouds her, dlvlni-tus door goddelijke beschikking, hümd- 
ni-ius op menschelijke wijze. 
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Aanm. 1. Van praeposities (adverbia)* gevormd zijn alleen in-tus 
van binnen (vgl. Gr. èv-xós) en sub-tus van onderen. 

Aanm. 2. Aan deze adverbia op -tus sluit zich aan een adverbium op 
■cus: mordicus (mordeo) bijtend, met de tanden. 

4) Over de pronominale adverbia vgl. § 309, over de adver¬ 
bia numeralia § 151. 

B. COMPOSITA. 

§ 356. De samengestelde adverbia bestaan voornamelijk; 

1. voor ’t grootste 'deel uit praepositiones met hare casus of met 
adverbia van tijd en plaats: 

impnrnïs in de eerste plaats, ïlicö terstond (eigenl.: ter plaatse, in-(st)locö [§15]), 
extemplö terstond (oud: extempulö) (van ex en templum afgebakende ruimte, 
plaats), dênuö opnieuw {dë-novö), sêdulo oprecht, met zorg, ijverig (*sê [= sine] 
dolo: eig. zonder erg), admodum zeer, propediem eerstdaags, invïcem weder- 
keerig, obviam tegemoet, dêsuper van boven af, Insuper daarenboven, subinde 
dadelijk daarna, abhinc van dezen tijd af, adhüc tot hiertoe, perinde eveneens, 
deinde daarna, interdum somtijds, interea ondertusschen, postea daarna, posthac 
na dezen, hierna, adeö zoozeer; 

Aanm. 1. Bij sêdulo werd later een adiect. sêdulus gevormd, h\] obviam 
obvius. 

2. uit een substantivum met zijn attribuut in den ablativus: 

magnopere zeer, quantopere, tantopere, summopere, quarê waardoor, postridiê 
den volgenden dag (posterö dié), prïdië daags te voren; 

3. uit geheele uitdrukkingen en zinnen: 

nüdias tertius eergisteren [d. i. nu- (= nunc) dius (= dies: vgl. diu, interdiu) tertius, 
nu (is het) de derde dag]; (sa/r en//cft), te weten, natuurlijk, vidëlicet (vidêre 
en Heet) natuurlijk, het is duidelijk; forsitan misschien {fors sit, an ’t kan 
geschieden), dumtaxat {dum taxat (aliquis), wanneer men schat, taxeert) nauw¬ 
keurig, ten minste, in zooverre, enz.. 

Aanm. 2. De meeste adverbia die composita schijnen, zijn inderdaad 
niet zelf samengesteld, maar gevormd van samengestelde nomina, bijv.: 
perfacile van perfacilis zeer gemakkelijk. 

Sommige adverbia met de praefixen per- zeer en in- on-, zijn echter 
rechtstreeks van de enkelvoudige adverbia afgeleid: zoo/«/assa zonder bevel 
(van /assa), ingratiïs zonder dank (van gratiis), persaepe zeer dikwijls 
(van saepé). 

Aanm. 3. Min of meer op zich zelf staan de volgende adverbia, die 
eigenlijk nom. sing. zijn: deinceps op de rij af; ëminus uit de verte en 
cötntninus van nabij (composita van manus hand), intrinsccus van binnen, 
êxtfïnsBCus van buiten (composita van een oud adiect. s^cus volgend (vgl 
§ 353, A. 3)). 



VIERDE DEEL. 

SYNTAXIS. 

HOOFDSTUK I. 

HET NOMEN. 

A. Casus recti. Congruentia. 

I. DE NOMINATIVUS. CONGRUENTIA. 

a, De nominativus als subject. 

§ 357. De nominativus is, evenals in onze taal, de naamval van 
het grammatische onderwerp of subject. 

Aanm. Onderwerp is eene vertaling van subiectum (subicere onder 
werpen, ten grondslag leggen), gezegde van praedicaturn (praedïcdre = iets 
zeggen van het een of ander), koppelwoord van cöpula (koppel, verbin¬ 
ding), voorwerp van obiecium (obicere voorwerpen, in den weg stellen), 
bijstelling van appositio (appönere bij iets plaatsen). Eene bepaling heet 
attribütum (eigenlijk: het toegekende, toegedeelde). 

Op hun beurt zijn subiectum, praedicatum, obiectum, gelijk trouwens de 
meeste latijnsche grammatische termini (vgl. § 54 Aanm.), aan het Grieksch 
ontleend: tó vnox e ipev ov, t6 xaxrjyoQOVfisvov, x6 dvx ix s Cfisv ov. 

§ 358. Het subject in den nom. wordt, wanneer het een persoon¬ 
lijk voornaamwoord is, alleen dan afzonderlijk uitgedrukt, zoo de 
nadruk er op valt, dus vooral in tegenstellingen (vgl. § 166): 

Nos, nos consuleSf desumusreipublicae, — Si ego te fero^ tu me feras, 

§ 359. Het onbepaalde subject men wordt in het Latijn aldus 

uitgedrukt: 

10 door den 3den pers. plur., in de uitdrukkingen: aiunt men beweert, 
men zegt, appellant men noemt, ere dunt men gelooft, dicunt men zegt, 
ferunt men verhaalt, narrant men vertelt, putant men meent, tradunt 

WOLTJER, Lat. Gramm. 6e druk. Ib 
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men verhaalt, vocant men noemt, en solent men pleegt. Bij deze werk¬ 
woorden wordt homines als subject gedacht: 

Sus Minervam^ ut aiunt, docet. — Platonem ferunt, ut Pythagorêos cogno- 
sceret, in Italiam venisse. 

Zoo ook bij andere werkwoorden, wanneer vulgo er bij staat: Saturnum 
vulgo maxime colunt ad occidentem. 

20 door den Isten pers. plur., wanneer de spreker zich zei ven mede 
insluit: Quae volumus credimus libenter. — Sermone eo debemus uti, 
qui natus est nobis, ne peregrina verba inculcantes rideamur, 

30 door den 2den pers. sing., wanneer men in het algemeen spreekt, 
maar zich iemand denkt, tot wien men zijne woorden richt; het werkwoord 
staat dan in den coniunctivus (vgl. § 519): 

Nulla est excusatio peccati, si amici causa peccaveris, — Agere quod agas 
considerate decet. 

40 door het passivum, onpersoonlijk bij intransitiva, persoonlijk 
bij transitiva: 

Negat Epicurus iucunde posse vivi nisi cum virtute vivatur. — Etiam in 
secundissimis rebus maxime est utendum consilio amicorum. — Druides magnum 
numerum versuum ediscere dicuntur. — In sepulcro Scipionum putatur 
Ennius esse constitutus ex marmore, 

50 door aliquis of quis (§ 177, A. 1): 

Dieet aliquis: unde tibi haec nota sunt? — Praeclare Socrates hanc viam 
ad gloriam proximam dicebat esse, si quis id ageret, ut qualis haberi vellet, 
talis esset. 

Aanm. Wanneer een infinitivus voorafgaat zonder uitgedrukt subject, 
kan aliquis of quis ook wegblijven: 

Difficile est in longa oratione non aliquando aliquid ita dicere, ut sibi 
ipse non convent at. 

Zoo ook bij inquit, zegt men: Vide, inquit, ne veteranos offendas. 
Deze constructie, die eenige malen bij Cicero voorkomt, schijnt eene 

navolging van het Grieksch te zijn; men vergelijke bijv.: dpabla èoxlv 
01 e o'bat sldévai d ovx oióev (Plato Apol. 29 B), met: haec autem opinatio 
est iudicatio se scire, quod nesciat (Cic. Tusc. 4, 26): deze meening nu 
is een oordeel, dat men weet, wat men (inderdaad) niet weet. 

b. Congruentie van subject en praedicaat. 

1) By één subject, 

§ 360. Het praedicaat stemt met het subject overeen {congruit, 
vandaar congruentia): 

a) wanneer het een werkwoord is, in persoon en getal; 
b) wanneer het een substantivum is, in naamval en getal; 
c) wanneer het een adiectivum of pronomen is, in geslacht, getal 

en naamval. 
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Evenals esse zijn, dienen ook andere werkwoorden, die eene wijze 
van zijn te kennen geven, als koppelwoorden: fiOf evado, existo 
ik word, manco ik blijf, videor ik schijn: 

Sepulcra sanctiora fiunt veiustate. - Apud nos videmus, qui ora- 
tores evadere non potuerint^ cos ad iuris stadium devenire. — Cicero 
Roscio Amerino caasaepatronus exsiitit. - Causa manet eadem, — 
Terra si tibi parva^ ut est^ ita videtur^ haec caelestia semper spectato, 

Aanm. Evenals de overige hier genoemde werkwoorden, komt ook 
zelfstandig voor; het beteekent dan: zich bevinden, leven, gesteld 
zijn, gaan, en heeft dan natuurlijk adverbia als bepalingen: lugurtha 
effecit ut ubivis tutius qnam in meo regno essem. — Sic vita hominum 
est. — Patria est uhicumque est bene. 

§ 361. Is het praedicaatssubstantivum een mobile (§ 52, A. 3), dan stemt 
het niet slechts in naamval en getal, maar ook in geslacht met het subject 
overeen: 

O vitae philosophia dux! tu inventrix legum, tu magistra morum et 
disciplinae fuisti. — Oraculum erat datum, si rex interfectus esset, victrices 
At hen as fore. 

Is het praedicaatssubstantivum een commune (§ 52, A. 3), dan neemt een 
adiect. of partic., dat er bij staat, het geslacht van het subject aan: 

Num igitur sacerdotem illam civem Romanam factam non esse arbi- 
tramur? — Tempestivi convivii, amóeni loei, multarum deliciarum co mes est 
extrema saltatio. 

§ 362. Wanneer het werkwoord nader bij het praedicaatssub¬ 
stantivum staat dan bij het subject, dan richt het zich naar het eerste: 

Non omnis error stultitia est dicenda. — Contentum suis rebus esse 
maximae sant certissimaeque divitiae. 

2) By twee of meer subjecten. 

§ 363. Wanneer er twee of meer subjecten in een zin zijn, dan 
gelden deze regels: 

10 Het praedicaat staat in 't enkelvoud, wanneer het begrip van 
de éénheid op den voorgrond treedt, wat bijna altijd geschiedt, wan¬ 
neer de subjecten namen van dingen of collectiva zijn: 

Senatus populusque Romanos voluit. — lus et iniuria natura 
diiudicatur. 

20 Het praedicaat staat in 't meervoud, wanneer het begrip der 
veelheid op den voorgrond treedt, wat het meest geschiedt, wanneer 
de subjecten namen van personen zijn: 

Romulus et Remos icti conciderunt. 
16^ 
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30 Vat men ieder subject afzonderlijk op, dan wordt het 
praedicaat bij het eerste of ook bij het laatste geplaatst en stemt daar¬ 
mede overeen: 

Homerus fait et Hesiodus ante Romam conditam, — Mens et animus 
et consilium et sententia civitatis posita est in legibus. 

Aanm. Wanneer subjecten door et-et, nec-nec, aut-aut^ sive-sive enz. 
verbonden zijn, staat het praedicaat gewoonlijk in het enkelvoud: 

Et Brutus et Cassius multis iam in rebus ipse sibi senatus fuit, — 
nee enim nunc primum aut Brutus aut Cassius salutem libertatemqiie 
patriae legem sanctissimam iudicavit. 

§ 364. 4^ Ten opzichte van het geslacht merke men nog op, dat, 
wanneer de subjecten van verschillend geslacht zijn en men 
niet ieder subject afzonderlijk opvat, het praedicaat 

10 bij persoonsnamen in het manlijk geslacht staat, 
20 bij zaaknamen in het onzijdig geslacht, 
30 bij zaak- en persoonsnamen gemengd, in het geslacht 

van het woord, dat door plaats of beteekenis het meest bij 
het praedicaat past: 

Pater mihi et mater mortui sunt. - Labor voluptasque societate 
quadam inter se naturali sunt iuncta, - Rex regiaque classis 
una profecti sunt - Populi provinciaeque liberatae sunt 

Aanm. 1. Wanneer al de subjecten vrouwelijke zaaknamen zijn, mag 
het praedicaat ook in ^t neutrum plu ra Ie staan, maar niet bij manlijke: 
Metellus, ubi ira ei aegritudo per mixt a sunt, ultum iniurias festïnat. 

* Aanm. 2. Zijn de subjecten van verschillenden persoon, dan gaat 
de 1ste pers. boven den 2den, de 2de boven den 3den: Pater, ego, 
fratres mei, Ulo bello pro vobis arma tulimus. — Errastis vehementer 
et tu et nonnulli collegae tui. (Vgl. § 406). 

3) Bijzonderheden, 

§ 365. Somtijds vindt men het praedicaatsadiectivum in het neutrum, 
ofschoon het subject masc. of femin. is; het adiectivum moet dan als een 
substantivum opgevat worden (iets, een ding, een wezen): 

Turpitudo peius est quam dolor, — Varium et mutabile semper femina, 

§ 366. Het praedicaat komt somtijds niet overeen met het subject wat den 
vorm betreft van dit laatste, maar wel wat de b et ee ken is* aangaat; men 
noemt eene dergelijke constructie „constructie naar den zin of de bedoeling" 
(constructio ad sententiam): 

Cum tanta multitudo lapides ac tela conicerent, in muro consistendi 
potestas erat nulli, — Capita coniurationis virgis caesi ac securi percussi 
sunt. (Cicero daarentegen: Duo haec capita nata sunt post homines natos 
taeterrima et spurcissima, Dolabella et Antonius.) — Quanta multitudo 
hominum convenerit ad hoe iudicium vides. 
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§ 367. Wanneer pronomina relativa, demonstrativa, deter- 
miirativa of interrogativa subject zijn en een praedicaats- 
substantivum bij zich hebben, richten zij zich in geslacht en 

getal naar dat substantivum: 

Wij zeggen: Dat is mijne schuld. In 't Latijn zegt men: Haec mea 
calpa est (Cic. Brut. 133); letterlijk: deze (schuld) is mijne schuld: 

Animal hoe providam, sagax, quem vocamus hominem, generatum 
esta snpremo deo. - (Socrates docuii) hanc esse mortem, quam nos 
vitam putaremus. — Idem veile atque idem nolle, en demnm firmn 
amicitia est. - Nescio, inquit, qaae causa odii fuerit 

Aanm. 1. Na Cicero en bij dichters wordt van dezen regel dikwijls 

afgeweken: 

Nee sopor illud erat (Verg. Aen. 3, 173). - 5/ hoe profectio et non 
fuga est (Liv. 2, 38, 5). — Non enim preees sant istud, sed efflagi- 

tatio intempestiva (Tac. ann. 2, 38). 

Aanm. 2. Wanneer het pronomen niet subject, maar praedicaat 

is, gebruikt men, evenals in onze taal, het neutrum: 

Nuni propterea idem voluptas est, quod indolentia? Quid est 

pi et as nisi voluntas grata in parentes? 

§ 368. In onze taal congrueert eene praedicatieve bepaling bij 
werkwoorden als noemen, heeten, prijzen enz., in naamval met het 
subject in den passieven vorm of met het object in den acIieven: 

ik noem hem mijnen beschermer; hij wordt mijn be¬ 

schermer genoemd. 

Deze congruentie strekt zich in het Latijn over veel meer werkwoorden 
uit, namelijk ook over die, waarbij wij als, tot, voor gebruiken; bijv.: 

faeere 

reddere 
(zie A. 1) 

dieere 

ereare 

eligere 

daeere 

habëre 
(alleen in 

’t pass., 
zie A. 1) 

putare 

maken tot: 

benoemen tot: 

kiezen tot: 

houden, aanzien voor, 
beschouwen als: 

faeere aliqaem heredem iemand 
(tot) erfgenaam maken; 

reddere aliqaem sibi amieum 
iemand zich tot vriend maken; 

dieere aliqaem dietatorem iemand 
tot dictator benoemen; 

ereatas est eonsal hij is tot 
consul gekozen; 

ille legatas eleetas est hij is tot 
gezant gekozen; 

hoe tarpe daeo dit houd ik voor 
schandelijk; 

habetar homo minos idoneas 
hij wordt voor minder geschikt 
gehouden, men houdt hem 
voor minder geschikt; 

eam egregiam eivem pato ik houd 
hem vooreen uitstekend burger: 
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Ennius sa net os appellat poëtas, — Est host is a senatu iudicatus 
Antonius. - Testamento fecit heredem filiam. - Omnes eius 
comités sibi amicos reddidit, — Mortuo rege Pompilio Tullum 
Hostilium populus regem comitiis curiatis creavit. - Consul dicta- 
torem T, Manlium Ta^quatum ex auctoritate senatus dixit — 
Est boni consulis saam salutem posteriorem salute communi 
ducere, - Cleombrotus se ex altissinio praecipitavit muro^ cum legisset 
hanc esse mortem, quam nos vitam putaremus, — Athenis tenue 
caelum, ex quo etiam acutiores putantur Attici. - Tenes apud 
Tenedios sanctissimus deus habetur, 

Aanm. 1. Bij putare, ducere enz. kan men ook in, pro, (in) numero, 
loco gebruiken; bij habere is dit in 't actief zelfs noodzakelijk, wanneer 
het beteekent houden voor, aanzien voor, behandelen als: 

Verres ausus est pro nihil o res sanctissimus ducere. — Germani 
deorum numero eos solos ducunt, quos cernunt — In Gallia plebes 
paene servorum habetur loco. 

Maar bij habere = hebben tot of als, wordt geen voorzetsel of iets 
dergelijks gebruikt: 

Habebat rhetor iste discipulos adulescentis quosdam locupletis. 

Aanm. 2. Maken, verbonden met een praedicaatsadjectiefvertale 
men liefst door facere, niet door reddere (Fr. rendre) : vitam beatam 
facere het leven gelukkig maken; aliquem benevolum iemand 
welwillend maken (stemmen). 

Aanm. 3. Ten onrechte beschouwt men gewoonlijk deze werkwoorden 
als zulke, die eenen dubbelen accusativus regeeren (§ 382 eri vlgg.): de 
tweede accus. hangt niet van het werkw. af, maar staat als eene praedi- 
catieve bepaling bij het voorwerp (praedicatieve accusativus). Ook 
in andere naamvallen bestaat dezelfde congruentie: 

Galli pro victimis homines immolant administrisque ad ea sacrificia 
druidibus utuntur. — Mihi consuli designato, Catilina, insidiatus 
es. — Dolabella hesterno die hoste decreto bellum gerundum est. 

c. Appositie en Attribuut. 

§ 369. De appositie (§ 357, Aanm.) stemt met het substantivum 
waarbij zij behoort, in naamval en, wanneer het kan, ook in geslacht 
en getal overeen. Eene appositie bij meer dan één subst. staat in het 
meervoud: 

Voluptates, dominae blandissimae, animum a virtute detorquent. — 
Venit mihi in mentem duos clarissimos viros, Tiberium et G ai urn 
Oracchos, plebem in agris publicis constituisse. 

§ 370. Het praedicaat richt zich dikwijls niet naar het subject, maar 
naar de appositie, wanneer deze naderbij staat: 

Antonio et Crasso, cum summi essent oratores, duae res maximae, altera 
alteri defuit. 
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§ 371. Adverbiale apposities, dat wil zeggen, bijstellingen die 
men door een bijwoordelijken zin kan omschrijven, worden alleen dan 
door ut, velut, tanguam, quasi = &\s, voorafgegaan, wanneer niet eene 
werkelijkheid, maar eene gelijkenis wordt uitgedrukt (vgl. echter 

§ 651 B): 

Cicero consul interitu rem publicam liberavit. - Senex in patriam 

revertor {Hannibal), unde puer profectus sum. 
Ex vita discedo tamquam ex hospitio, non tamquam ex domo. — 

Pareniem veretur ut deum, amat vero ut sodalem, ut fratrem. 

§ 372. Een attribuut, 't zij een adiectivum, ’t zij een participium, dat bij 
meer dan één substantivum behoort, congrueert gewoonlijk met het naastbij 
staande; wanneer de geslachten verschillen, kan men voor de duide¬ 

lijkheid het attribuut herhalen; 

Hominis utilitati agri omnes et maria parent. — Cuncta maria ter- 
raeque patebant Romanis. — Omnes terrae Cn. Pompeio atque omnia 

maria sant permissa. 

II. DE VOCATIVUS. 

§ 373. 1. In den vocativus staat de aangesproken persoon of zaak. 

Streng genomen is hij geen naamval, daar hij buiten het zinsverband 

staat. Vgl. § 54, Aanm.. 
2. In het Latijn staat de vocativus meestal zonder interjectie; alleen 

wanneer men met nadruk of verheffing spreekt, gebruikt men 

de interjectie ol 
3. De vocativus kan ook bepalingen of bijstellingen bij zich hebben. 

Hij wordt gewoonlijk niet vooraan geplaatst, maar tusschen andere 

woorden ingeschoven of achteraan gesteld; 

Genus ipsum prius cognoscite, iudices! — O post hominum memo- 
riam fortissimi atque optimi consules! — O paterni generis oblite! 

Aanm. In het archaïsche Latijn en bij dichters vindt men soms den 
nominativus gebruikt, waar men den vocativus zou verwachten: 

Audi tu, populus Albanus! (eene oude formule). Vgl. § 100, A. 3. 

B. Casus obliqui. Rectio. 

I. DE ACCUSATIVUS. 

In den accusativus staat het begrip waarop de in het werkwoord 
uitgedrukte handeling het eerst en het meest betrekking heeft (in tegen¬ 
stelling met den gen. en den dat.). Men onderscheidt een accusativus 
van het object en een accusativus van richting en uitbrei¬ 
ding, terwijl in de derde plaats daarbij nog de accusativus in 
uitroepen moet behandeld worden. 
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a. De accusativus van het object. 

1) De enkele accusativus, 

§ 374. Evenals in onze taal, staat in het Latijn hetrechtstreeksche 
voorwerp bij transitieve werkwoorden in den accusativus. 

Bij omzetting in het passivum wordt de accus. nominativus, de 
nominat. van den actieven zin ab met den abl., wanneer hij een per¬ 
soon aanduidt, anders een enkele ablativus (vgl. § 426). 

De zin: Karthaginem aique Numantiam^ duas urbes potentissimas, 
Scipio delevitf wordt dus in het passivum: 

Karthago atque Numantia, duae urbes potentissimae, a Scipione 
deletae sunt, 

Aanm. Over ab bij zaaknamen vgl. § 426, A. 2. 

§ 375. Transitiva zijn in het Latijn ook de volgende verba: 

deficere 
fugere 
effugere 
subterfugere 
ulcisci 
curare 
consölari 
mutare 
parare 
excusare 
manêre 

(beginnen te) ontbreken, niet toereikend zijn 
ontgaan, vluchten voor [voor iemd 
ontkomen aan 
zich onttrekken aan, vluchten voor 
zich wreken op, zich wreken wegens 
zich bekommeren om 
troosten over 
veranderen, verwisselen van 
zich toerusten tot 
zich verontschuldigen wegens, — met - 
wachten op: ^ 

Tempus te citius quam oratio deficiet. — Mulier abundat audacia^ 
consilio et ratio ne deficitur. - ld sum dicturus quod illos fugit. - 
Mors fugitur. — Themistocles non effugit civium suorum invidiam. — 
Ulixes simulatione insaniae militiam subterfugere voluit - Caesar 
(Rhenum) traducere exercitum constituit, ut Sugambros ulcisceretur.- 
Sed tu, quid potes dicere, cur alia defendas, al ia non cures? - Gloria 
brevitatem vitae posteritatis memoria consolatur. - Silium mutasse 
sententiam Sicca mirabatur. - Si vis pacem, para bellum. - 
Inopiam excusare etiam mediocris est animi. — Man eb o te domi. 

Ulcisci aliquem ook = iemand wreken (se ulcisci = zich wreken), 
ulcisci aliquid (bijv. mortem alicuius) iets wreken. 

Consolari aliquem ook = iemand troosten (se consolari =■ zich 
troosten, bijv. spe inani met eene ijdele hoop); iemand troosten over iets = 
consolari aliquem de aliqua re, 

Excusare aliquem ook = iemand verontschuldigen (bij iemand — 
alicui of apud aliquem)) zich verontschuldigen over iets = se de 
aliqua re excusare^ 

Aanm. 1. Somtijds kan men ook in het Nederlandsch een transitief 
werkwoord bezigen: 
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deficere begeven: Vires me defidunt; 
(ef)fagere vermijden: condlia conventusque hominum fugere; 

parare voorbereiden; 
mutare verruilen; 
excusare morbum als verontschuldiging ziekte opgeven; 
manëre wachten: Aliud fatum me manet een ander lot wacht mij 

(Cic. Phil. 13, 45). 

Aanm. 2. Wanneer deficere beteekent: van iemand afvallen, af¬ 
vallig worden,-dan construeert men: deficere ab aliquo {ad aliqaem\ 
overloopen). Deficere animo (§ 438, A. 2) beteekent: den moed ver¬ 

liezen, laten zinken. 
Fugere of effugere ex = vluchten of ontsnappen uit: Ex urbe fugit 

Antonius (Cic. Phil. 3, 2). — Rex ipse e manibus effugit (Cic. Manil. 22). 

Aanm. 3. Sequi volgen en zijne composita adsequi, consequi, insequiy 
persequi, subsequi hebben den accusativus, maar obsequi zich schik¬ 
ken naar, toegeven aan, richt zich naar oboedire e. d., en krijgt dus 
den dativus: Obsequar voluntati tuae. 

Latere verborgen zijn wordt door Cicero en Caesar steeds absoluut, 
d. i. zonder object, gebruikt; dichters en latere prozaschrijvers verbinden 
het ook met een accusativus. 

§ 376. Vele verba, vooral zulke die eene gemoedsbeweging of 
de uiting daarvan te kennen geven, kunnen transitief gebruikt 
worden, hoewel zij gewoonlijk intransitief zijn: 

canere zingen: bezingen: fata de lotgevallen; 
do Ure zeer doen (bij v.: 
pes dolet)y smart voelen 
(bijv.: laesi dolent): betreuren: filii mortem; 

gemere zuchten: bejammeren, zuchten over: maLam; 
horrêre beven: beven woox'Mudicem ; 
indignari verontwaar¬ 
digd zijn: verontwaardigd zijn over: factum; 

lamentari jammeren: bejammeren: calamitatem een onheil; 
ludere spelen: bespotten, beet nemen: aliqaem; 

Inge re \ betreuren: mortem filiiy calamitatem; 
maerere) 
mirari zich verwonderen: zich verwonderen over, bewonde¬ 

ren: stultitiamy vas; 
queri klagen: klagen oviniquitatempraetoris; 
reformïdareh\x\yjtvtn\ vreezen voor, duchten: bellumy invidiam; 
ridêre lachen: lachen om iets, uitlachen: amentiam; 
sper are hopen: hopen op: consulatum; 
despêrare wanhopen: wanhopen aan: salatem; 
tacëre\ .. 
siUre ƒ verzwijgen: aliquid:^ 

]/erres crimen et iudiciam horruit — Genas est hominum qai 
honoresy quos quieta re publica despëranty pertarbata se consequi 
posse arbitrantar. 
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Aanm. Indignari is meestal transitief: indignari de aliqua re 
(bijv.: de iugulatione oppidanonim over de vermoording van de bewoners 
der stad) komt weinig voor. 

Ook bij despêrare is de accus. de gewone constructie (vooral het 
participium dëspëratus hopeloos, wanhopig, komt zeer dikwijls voor), 
ofschoon ook despêrare dê goed is; eindelijk kan men den dativus ge¬ 
bruiken: Saluti despêrare vetuit (Cic. Cluent. 86). 

Daarentegen komt queri de aliqua re veel voor; zoo ook tacêre» 
silëre de aliqua re. 

§ 377. Vele intransitieve werkwoorden, vooral zulke die eene 
beweging uitdrukken, worden transitief door samenstelling 
met de praeposities circam^ praeter^ trans: 

circu(m)ire 
circumven ire 
circumstare 
circumsistere 
circumsedëre 
praeterirCt praeiergredi 
praetervehi 
transire^ transgredi 

rondom gaan, omtrekken, omsingelen: 
omsingelen: legiones; [portas, postes; 
omringen: tribünal den rechterstoel; 
rondom gaan staan: mercatores; 
belegeren: Mutinam (Modena); 
voorbijgaan: domum, castra; 
voorbijvaren: insulam; 
overgaan: mare, flumen: 

Hostes undique circumventi fuga salatem petiverunt — DUs et 
noctis omnia nos undique fata circumstant 

Ook andere piaeposities hebben somtijds denzelfden invloed, bijv.: 

adire bezoeken, zich wenden tot obire aanvaarden, waarnemen 
aggredi aanvallen obsidêre bezet houden, blokkeeren 
alloqui aanspreken percurrere doorloopen 
inire betreden, inslaan subire op zich nemen, ondergaan. 

Aanm. Sommige dezer werkwoorden kunnen ook anders worden gecon¬ 
strueerd, met verschil van beteekenis: zie § 460. 

§ 378. Accusativus van inhoud. Intransitieve werkwoorden kunnen 
een substantivum van denzelfden stam (zoogen. figura etymologica) 
of van verwante beteekenis bij zich nemen in den accus. — bijna steeds 
met eene bepaling erbij —, welks inhoud zich met dien van het werkwoord 
dekt, en dat, tezamen met de bepaling, de handeling nader omschrijft. Men 
noemt dezen accusativus accusativus van inhoud of accusativus verbalis: 

Ego vestros patres vivere arbitror et eam quidem vitam, quae est sola 
vita nominanda. — Magna voce iuravi verissimum pulcherrimumque 
ius iurandum. — Non eosdem cursus concurrerunt. 

Zelden zonder attribuut: bijv.: servitutem servire, de oude juridische uitdruk¬ 
king voor slaaf zijn: 

Quorum maiorum nemo servitutem servivit ^ 

Aanm. Het passivum bij deze constructie, dat oorspronkelijk onper¬ 
soonlijk was [yitam vivitur), is in het klassieke Latijn altijd persoonlijk: 

Acerrima pugna est pugnata. 
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Met deze zegswijze verwant zijn de volgende: 

Sanguinem alicuius sitire naar iemands bloed dorsten (Cic. Phil. 5, 20). 
Scelus anhëlare boosheid ademen (Cic. Catil. 2, 1). 
Redolëre antiquitatem niet frisch meer rieken, muf zijn, een ouderwetsch 

reukje hebben (Cic. Brut. 82). 
Crocum sapere naar saffraan smaken (rieken) (Cic. de orat. 3, 99). 

§ 379. De acc. van het neutrum van pronomina en adiectiva nume- 
ralia (unum, malta, pauca) wordt als accusativus van inhoud gebruikt bij 
vele werkwoorden die anders niet met eenen accusativus verbonden wor¬ 

den. Zoo zegt men: 

utrumque laetor over beide zaken verheug maar: aliqua re laetari 
ik mij 

id semper studait daarop heeft hij zich altijd 
toegelegd 

idem possum gloriari op hetzelfde kan ik mij 
beroemen 

hoe cogor hiertoe word ik gedwongen 
hoe solum pugnatur hierover alleen loopt de 

strijd 
quod dubitari non waaraan niet getwijfeld 

potest kan worden 
malta admonemar op vele dingen worden wij 

opmerkzaam gemaakt 

Haee tarpe est dabitare philosophos, qaae ne rastiei qaidem dabitent 

al ie ai rei stadere 

aliqaa re gloriari 

eogi ad aliqaam rem 
pagnare de aliqaa re 

dabitare de aliqaa re 

admoneri de aliqaa re: 

Zie ook §§ 383 en 384. 

§ 380. Eenen accus. van den persoon regeeren de imper¬ 
sonalia: 

mis er et me ik heb medelijden 
paenitet me het berouwt mij, ik heb berouw 
piget me het verdriet mij 
pudet me ik schaam mij 
taedet me het walgt, verveelt mij. 

De persoon of de zaak die de gewaarwording veroorzaakt (het 
oorzakelijke voorwerp), staat in den genetivus (vgl. § 414): 

Me tui miseret. — Me erroris mei paenitet — Me civitatis 
morum piget taedetque, — Oeminat peceatam, quem delicti 
non pudet 

Aanm. 1. Het spijt mij is niet dolet me, maar doleo. 

Aanm. 2. Andere impersonalia die den accusativus regeeren, zijn: 

fttgit \ 
fallit > me het ontgaat mij 
praeterit ) 
iavat me het verheugt mij. 

Vgl. § 579. 
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§ 381. Ook decere passen, betamen, en dedecêre niet 
passen, niet betamen, misstaan, regeeren eenen accus. van 
den persoon. 

Het subject dezer werkwoorden is in den regel een pronomen van 
het onzijdig geslacht of een accus. cum infinitivo (§ 579, 1); 
het kan echter ook een substantief zijn: 

Qaid deceat vos, spectare debetis. — Oratorem irasci minime 
decet, simulare (iram) non dedecet — Hunc virum decet (nulie- 
bris ornatus, — lila ornamenta me non decent 

Aanm. Deze constructie van decere wordt duidelijk uit de beide laatste 
'voorbeelden: decëre hangt samen met decus (§ 264, A. 1) en beteekent 
oorspronkelijk sieren (goed staan, goed kleeden). 

2) De dubbele accusativus, 

§ 382. Twee objects-accusativi — éénen van den persoon en 
éénen van de zaak — regeeren in het klassieke Latijn nog slechts de 
volgende verba: 

10 docëre leeren, onderwijzen, met zijne composita, en som¬ 
tijds ook cèlare verbergen. 

In het passivum zou de accusativus van de zaak nominativus 
moeten worden, maar deze constructie is niet gebruikelijk. Als passi¬ 
vum bij 

docëre aliquem aliquid zeide men: discere aliquid ab aliquo) 
het passivum van 

celare aliquem aliquid is: celari de aliqua re ab aliquo] 
alleen wanneer het zakelijk object bij celare een acc. van het neutr. van 
een pronomen of van een adiect. num. is, kan de acc. in het passivum 
blijven {illud dux celatur: vgl. § 379): 

Rem populum docento. — Eloquendi vis efficit, ut ea, quae 
scimus, alios docere possimus. — luventutem Catilina mala 
facinora edocebat, — Non te celavi sermonem T, Ampii. — 
O virum simplicem qui nos nihil cel et. 

Est ortus ab illis, quos memoriae proditum est ab ipso Hercule 
sacra didicisse. ~ Debes existimare te maximis de rebus a 
f rat re esse celatum, — Indicabo tibi, quod mehercule imprimis te 
celatum volebam. 

Aanm. 1. Ook in het activum is de constructie celare aliquem de 
aliqua re iemand onkundig houden van iets, gebruikelijker: 

De armis, de ferro, de insidiis celare te noluit. 

Docëre aliquem de aliqua re, dat beteekent: iemand kennis 
geven van iets, komt ook in het passivum voor: 

Mori malebat, quam de his rebus Stillam do eer i; 
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met den acc. neutr. van een pronomen in plaats van de (§ 379): 

Haec et a nobis cognoverant et, quos habebant captivos, ab iis doce~ 

bantur. 

Aanm. 2. Doceor = disco wordt door Cicero zelden gebruikt, meestal 

met een inf.: 

An sum etiam nunc vel Oraece loqui vel Latine docendus? — 
Docemur auctoritate nutuque legum domitas habere libidines. 

't Partic. perf. pass. doctus wordt in klassiek proza in den regel slechts 

met den ablat. instrumentalis verbonden (§ 452): 

D. Brutus fait homo et Graecis doctus litteris et Latinis. 

§ 383. 20 flagitare en poscere eischen: 

Cotidie Caesar Aeduos frumentum flagitabat, — Verres anus 
parentes pretium pro sepultura liberum poscebat 

Flagitare en poscere hebben ook de gewone constructie van synonieme 
verba als postulare vorderen, petere verlangen, quaerere vragen: 
aliq^id ab (bij quaerere ook ^jr) aliquo. Bij omzetting in het passivum is 

deze constructie regel: 

Mercedem (Ennius) Jlagitat ab iis, quorum patres affecerat gloria. — 
Examinabo, quid a me cuiusque tempus poscat. 

Nullum a vobis praemium virtutis postulo. — Spartiatae oraculum 
ab love Dodonaeo petiverunt. — Eadem secreto ab aliis quaerit. — 
Alius ex alio causam tumultus quaerit. 

Aanm. 1. De passieve constructie wordt veelal vermeden, omdat ze tot 
onduidelijkheid aanleiding kan geven, daar ab bij het passivum ook door 

kan zijn (g 374). Toch zegt Cicero bijv.: 

A me brevitas postulatur men verlangt kortheid van mij 

(Quinct. 34). 

30 rogare vragen alleen in de staande uitdrukking: r o gare ali- 
quem sententiam iemand (in den senaat) naar zijne meening 
vragen; passief: rogari sententiam ab aliquo: 

L. Tarqainius antiquos patres priores sententiam rogabat. — 
Primus rogatus (est) sententiam. 

Natuurlijk heeft rogare, evenals orare verzoeken, bidden, ook 
een dubbelen accusativus, wanneer de zaak door een pronomen of 
adiectivum numerale in 't onzijdig geslacht wordt uitgedrukt (zie § 379): 
hoe, id, unum, multa te rogo, hoe te oro: 

Te in extremo pauca de ipsa causa rogabo. — Ad ea quae rogati erunt, 
mihi parati sint respondere. — ld postremum parentes suos liberi orabant, 
ut levandi cruciatus sui causa lictori pecunia daretur. 

De gewone constructie van rogare en orare is: orare, rogare aliquem, 
ut met den coniunct. (§ 549): iemand vragen, verzoeken, dat hij, bijv.: 
rogare (orare) aliquem ut opem ferat iemand om hulp vragen (verzoeken); 
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verder: 

r o gare (interrogare) aliquem de aliqua re en 
rogare aliquid de aliquo; 

rogare (aliquem) met eene afhankelijke vraag (§ 524), en eindelijk 
rogare rem^ bijv.: auxilium. 

Hogat oratque te ut sibi liceat vitam in egestate degere. — Socrates pusionem 
quendam interrogat de dimensione quadrati. — Respondeto ad ea qiiae de te 
ipso rogaro. — Consulatus petebatur, non rogabatur. 

Aanm. 2. In het gewone leven zeide men voor rogo te sententiam: 
interrogo te quid sentias ik vraag u naar uw gevoelen: 

Interrogabatur quid de Ti. Gracchi morte sentiret, 

Aan.m. 3. Rogare aliquid ab aliquo is ongewoon, orare aliquid ab 
aliquo komt in het klassieke Latijn niet voor; rogare aliquid ex aliquo is 
geen Latijn. 

§ 384. Twee accusativi kunnen ook staan bij monêre, admonëre, hortari 
en enkele andere werkwoorden, wanneer de zaak door het neutrum van een 
pron. of van een adiectivum numerale wordt uitgedrukt (vgl. § 379):* 

lllud me praeclare admönes. — Aliud quiddam ingenia me hortantur 
vestra et aetates. — Non audimus ea, quae ab natura monemur. 

§ 385. Eindelijk vindt men twee accusativi nog bij sommige werkww., 
die, op zich zelf reeds transitief zijnde, bovendien nog samen¬ 
gesteld zijn met praeposities, die met eenen accus. ver¬ 
bonden worden (vgi. § 377), vooral bij tradüco, traicio, transporto, 

In 't passief blijft de plaats in den accusativus staan: 

Caesar equitum magnam partem flumen traiecit - Caesar deter- 
rere potest, ne maior multitudo Germanorum Rhenum traducatur, 

Aanm. Slechts zelden wordt de praepositie van het werkwoord herhaald: 
(Caesar postulavit) ne quam multitudinem hominum amplius trans Rhenum 
in Galliam traduceret (Ariovisïus). 

3) De accusativus in elliptische zinnen, 

§ 386. Somtijds staat een accusativus in een elliptischen zin: 
het regeerende werkwoord is dan weggelaten, omdat het uit 
den zin gemakkelijk kan worden opgemaakt: Quid multa? namelijk 
dicam, — Manum de tabula! namelijk tolk, — Fortes fortuna, 
namelijk adiuvat 

Aanm. Eigenlijk hebben we hier dus niet met een afzonderlijk soort 
accusativus te doen. 
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b. De accusativus tot aanwijzing van de richting (het doel) 
en van de uitbreiding in ruimte en tijd. 

1) zonder praepositie. 

fl. De accusativus van richting. 

§ 387. In het klassieke Latijn staan alleen de namen van steden 
en kleine eilanden, benevens de appellativa domus huis, en 
rüs land, op de vraag: waarheen? nog in den enkelen accu¬ 
sativus zonder praepositie; alle andere substantiva in den 
accusativus met in in, naar, tot in (of ad naar, tot (aan)): 

venire Romam^ Delam^ dom unit rus; 

maar: 

proficisci in Qalliamt ad Boios^ ad exercitumt ad urbem, ad portam; 
pervenire ad NervioSt ad Rhenumt in Macedoniamt ad castra; 
venire ad Ligerim^ in Siciliamt in castrat in insulamt enz.: 

Cicero cum venisset A the nas studium philosophiae renovavit — 
Corcy ram bellissime nav igav imus, — Constituerunt optimum esse 
domum saam quemque revertL — Rus ex urbe tamquam e vinculis 

evolaverunt 

Onder kleine eilanden verstaat men gewoonlijk die, welke slechts 
één stad hebben, van denzelfden naam als het eiland; het begrip is 
echter niet vast. 

Aanm. 1. Wanneer een appellativum, als urhSt oppidum, insulut bij den 
eigennaam staat of als appositie gebezigd wordt, plaatst men daarvóór 

de praepositie; dus: 

venire Romam 
venire in urbem Romam 
venire Romam, in urbem maximum ïtaliae: 

Demardtus Corinthius dicitur se contulisse Tarquinios, in urbem 
Etruriae floreniissimam. — Consul in oppidum Cirtam pervenit, 

Aanm. 2. Ad vóór den naam van eene stad bij een werkwoord van 
beweging beteekent: naar de omstreken van: Caesar ad Qendvam 
pervenit. — Laelius cum classe ad Brundisium venit. 

Aanm. 3. De accusativus van richting kan ook van een substan- 
tivum verbale (§ 341) afhangen: domum reditionis spes hoop op 
den terugkeer naar huis, d. i. hoop om naar huis, naar het vaderland, 

terug te keeren (§ 629) (Caes. Gall. 1, 5, 3). 

Aanm. 4. Wanneer domus eenvoudig het gebouw aanduidt, gebruikt 
men gewoonlijk de praepositie in : omnia in domum Galloni contulit. 
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b. De accusativus van uitbreiding in ruimte en tijd. 

§ 388. De accusativus staat verder om de uitbreiding in ruimte 
en tijd aan te wijzen, op de vragen: hoe lang (van tijd en plaats), 
hoe breed, hoe hoog, hoe diep, hoe ver, hoe oud? 

Milites aggerem latum pedes trecentos et triginta^ altum 
pedes octoginta exstruxerunt — A recta conscientia traversum 
unguem non oportet discedere. — Duodequadraginta annos 
tyrannus Syracusanoram fait Dionysius, — Quinque et viginti 
natas annos dominatum occapavit — Ab his castris oppidum 
Remorum nomine Bibrax aberat milia passaam octo. — Reliqaae legi- 
ones magnam spatiam (aberant), — Tarres toto opere circamdedit^ 
qaae pedes LXXX inter se distarent 

Aanm. 1. Bij distare en abesse kan men ook den ablat. gebruiken: 
zoo gewoonlijk: abesse spatio en distare intervallo met een genet, 
bij spatio en intervallo. Zie § 431. 

Aanjv(. 2. Wanneer men vraagt: hoe diep? staat altijd altus^ nooit 
profundus. 

In de plaats van magnus en crassus met den accus. gebruikt men 
magnitudine en crassitudine met den genet.: clavi ferrei digiti 
pollicis crassitudine ijzeren bouten van een duim dik (Caes. Gall. 3, 13, 4). 
Ook zegt men: in altitudinem, in longitudinem, in latitudinem 
met den genetivus: ter hoogte van, ter lengte van, enz.. 

Aanm. 3. Over per bij dezen accus. zie § 390, onder 29. 

Aanm. 4. De acc. bij natas geeft niet den duur van het nasci aan; 
hij schijnt oorspr. niet bij natas behoord te hebben, maar bij een verbum 
als vivere e. d.. 

§ 389. Accusativus adverbialis. Tot dezen accusativus der 
uitbreiding in ruimte en tijd wordt ook de accus. gerekend in 
enkele adverbiale uitdrukkingen, als: magnam partem^ maxi- 
mam partem grootendeels, id temporis om dien tijd, enz. en in adver¬ 
bia als: maltam, sammam^ ceteram^ cetera overigens (accus. adver¬ 
bialis); zie § 353: 

Saebi non maltarn framentOy sed maximam partem lacte atqae 
pecore vivant, maltamqae sant in venationibas, — Varro venit ad 
me et qaidem id temporis^ at retinendas esset. 

Aanm. Verder nog uitdrukkingen als id aetatis) id, hoe, omnegenas 
e. d., die gewonnlijk attributief gebruikt worden: cam id aetatis filio 
met een zoon van dien leeftijd (maar ook: id aetatis sum); id genus homines 
menschen van dat slag. 

2) met praeposities. 

§ 390. Ter nadere bepaling van de richting (het doel) en de uitbrei¬ 
ding in ruimte en tijd, welke door den accusativus aangewezen worden, dienen 
de volgende voorzetsels: 
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1) ad tot, naar: a) van plaats, allereerst om de richting aan te geven, 
waarin eene beweging geschiedt (§ 387), maar dan ook om de voltooide be¬ 
weging, de richting en de rust uit te drukken: naar, tot (tot aan), tegen: 
Aqaitania a Garumna flumine ad Pyrenaeos montes pertinet. — Ad fluc- 
tum aiuni declamare solitum Demosthenem. — bij, aan: Mater mihi ad pedes 
misera iacuit, — Bello Punico secundo exercitus populi Romani ad lacum 
Trasumenum interiit. 

b) van tijd: tot (tot aan): Sophocles ad summam senectutem tragoe- 
diasfecit. — Ad tempus op (den juisten) tijd, doch ook: voor een (korten) 
tijd, een tijd lang: Ad tempus veniebant. — Perturbatio animi plerum- 
que brevis est et ad tempus. — omstreeks, tegen: Domum ad vesperam 
rediit. — bij, onder: Mos apud maiores fuit, ut deinceps, qui accubarent, 
canerent ad tibiam clarorum virorum laudes. 

c) overdrachtelijk: bij getallen: aan, bij, ongeveer: Antonius Brun- 
disii ad trecentos civis trucidavit. — Ad unum omnes of omnes ad unum 
allen tot op den laatste toe: D^ amicitia omnes ad unum idem sentiunt. — 
met betrekking tot, in vergelijking met: Terra ad universi caeli com- 
plexum quasi puncti instar obtinet. — om een doel aan te wijzen: voor: 
Ad templum monumentumque nostrum civitates pecunias decreverunt. — 
overeenkomstig, naar: Vixit ad aliorum arbitrium, non ad suum. 

2) apud bij, in de omgeving van iemand, drukt altijd een toestand 
van rust uit: Apud Helvetios longe nobilissimus fuit Orgetorix, — Apud 
M, Laecam bij M. Laeca thuis. — overdr.: De sepulcris nihil est apud 
Solonem. — Apud me antiquorum auctoritas valet. Zelden bij plaats¬ 
namen, waarbij men gewoonlijk ad gebruikt. 

3) iüxta naast, dichtbij, aan, geeft onmiddellijke nabijheid te kennen: 
Appius sepultus est iuxta viam Appiam ad quintum lapidem. Cic. gebruikt 
het niet. 

4) penes bij, in ^t bezit, in de macht van iemand: Eloquentia non 
modo eos ornat, penes quos est, sed etiam universam rem publicam. — Cum 
penes unum est omnium summa rerum, regem illum unum vocamus. 

5) prope nabij, in de nabijheid van, bij, staat tegenover procul (§ 450); 
het is meestal adverbium, doch zoowel de positivus als ook de comparat. en 
de superl. propius en proximê worden somtijds met den accus. verbonden als 
praepositiones: Paucis annis post reges exactos plebes prope ripam Anienis 
ad tertium miliarium consedit. — Haec pars insulae est propius solis occa- 
sum. — Necesse est quam proxime Italiam esse. 

Niet zelden vindt men prope ab\ Propius a terra lovis stella fertur. 

6) xiTOXii^T (mi*propiter, wdiVi prope): a) van plaats: naast, zeer dichtbij; 
Cicero gebruikt dit voorzetsel in de plaats van iuxta (zie onder 3): Fanum Chrysae 
est in agro prop ter ipsam viam, qua Assöro Uur tiennam. 

b) overdrachtelijk: wegens: Propter frigora frumenta in agris 
matura non erant. — Brutus cessit Italia, ne qua oreretur belli civilis causa 
propter se. Zie § 405, A. 1. 

7) ante vóór, staat tegenover post (8): a) van plaats: het geeft te kennen, 
dat men iets vóór zich, voor oogen heeft (vgl. § 449); vandaar zeer dik¬ 
wijls in allerlei verbindingen, bijv.: ante oculos: ld ne demonstretur, quod 
ante oculos est; zoo ook: ante oculos ponere, proponere, versari. 

b) van tijd: Homerus fuisse ante Romam conditam traditur, 
WOLTJER, Lat. Gramm. 6e druk. 17 
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Aanm. 1. Ante wordt in klassiek proza niet gebruikt om eene rich¬ 

ting of beweging te kennen te geven; daarvoor gebruikt men ad of 

in^ bijv.: Aliquid ad iudicem deferre iets voor den rechter brengen; 

aliquem in ius of in iudicium v o care iemand voor den rechter (het 

gerecht) dagen. 

Wanneer Caesar zegt: Caesar eqüitatum omnem ante se mittit en 
Cicero: ante pedes Pythii pisces abiciebantar^ dan moet men ante in 
die zinnen op soortgelijke wijze verklaren als in met den ablat. bij ponOy 
collocoy constituoy bij welke werkwoorden ook ante voorkomt: zie § 445. 

Aanm. 2. Ante wordt in klassiek proza ook niet gebruikt om een 
voorkeur, een voorrang te kennen te geven, waarvoor men praeter 
bezige; dus: praeter alioSy praeter ceteros vóór anderen, d. i. 
boven anderen: zie praeter (10). Bij latere prozaschrijvers en bij dich¬ 
ters vindt men in dien zin ook: ante omneSy ante omnia, ante alios, ante 
ceteros ] in het klassieke proza dienen deze uitdrukkingen echter alleen om 
een pUats of tijd aan te duiden. 

8) post achter, na: a) van plaats: Germani post tergum clamore 
audito se ex castris eiecerunt. 

b) van tijd: Unus adhuc fait post Romam conditam (§ 600), cai res 
publica se totam traderet, L. Sulla. 

9) pöne achter, wordt in klassiek proza niet meer gebruikt: het is verouderd. 

10) praeter voorbij, langs: a) van plaats: Eurotas praeter Lace- 
daemonem fluit, 

b) overdrachtelijk: tegen, boven: praeter spem, opinionem, modum 
enz.; vóór, boven (zie ante (7)): Phalaridis est praeter ceteros nobilitata 
crudelitas, — behalve, buiten: Ariovistus praeter se denos ut ad colloquium 
adducerent, postulant. 

11) secundutn (van sequor) langs: Caesar ipse sex legiones secundum 
fhl men Elaver duxit. — onmiddellijk na: Tu haec nobis expones; sed opinor 
secundum hunc diem. — (In actione) vultus secundum vocem plurimum 
potest. — overeenkomstig: Stoici dicunt homini id esse in bonis ultimum 
secundum naturam vivere. 

12) adversus tegenover, tegen, jegens: Sunt quaedam officia etiam 
adv er sus eos servanda, a quibus iniuriam acceperis. -- Adversus rem 
publicam (het tegengestelde is e re publica (§ 435, 3)). 

Aanm. 3. Een oude vorm is advorsum (vgl. § 10, A. 1): Inscitia est 
advorsum stimulum cakes iactare. 

13) versus -waarts, naar, wordt altijd achter zijn naamval geplaatst en 
is zoowel in dit opzicht, als wat de afleiding aangaat, gelijk aan ons -waarts: 
orientem versus oostwaarts, Romam versus naar Rome. Somtijds staat vóór 
het substantief nog ad of in\ ad Oceaniim versus naar den Oceaan toe. 

14) contra tegenover, tegen: contra Galliam tegenover Gallië; — 
contra naturam, spem, opinionem, mores, legem cett. tegen de natuur enz.. — 
Potentia nos utimur pro salute bonorum, contra amentiam perditorum. 
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15) erga jegens, wordt nooit van eene vijandelijke gezindheid gebruikt bij 
goede schrijvers: Eodem modo erga a mie os affecti simuSy quo erga nosmet 

ipsos. 

16) ob vóór, bij werkwoorden van rust: ob oculos versari (vgl. ante)] — 
wegens: quam ob causam? om welke reden, waarom? ob hanc caasam^ 
ob eam caasam, ob nullam causam, quam ob rem enz., maar nooit ob me, 
ob id, ob ea, ob quod en dergelijke. In bepaalde formules ook met een gerun¬ 
divum, bijv.: ob rem iiidicandam pecuniam accipere geld aannemen voor het 

beslechten van eene zaak. 

17) circum om, rondom, alleen plaatselijk: templa circum forum. — 
Terra circum axem se summa celeritate convertit et torquet. 

18) circa om, in de omgeving: Circa Hennam lacus lucique sunt 

plurimi. Het staat in goed proza niet voor circiter (19). 

19) circiter omstreeks: Circiter meridiem exercitum in castra reduxit, 

20) cis aan deze zijde (op de vraag: waar?) staat tegenover trans: 
Germani, qui cis Rhenum incolunt, sese cum Belgis coniunxerunt. 

21) citra naar deze zijde (toe) (op de vraag: waarheen?): Decretum est, 
ut (Antonius) exercitum citra flumen Rubiconem, qui finis est Galliae, educeret. 

22) trans aan gene zijde, over (zoowel op de vraag waar? als waar¬ 
heen?): trans Mosam rnittere over de Maas zenden; trans Rhenum incolere 
aan gene zijde van den Rijn wonen. 

23) ultra aan gene zijde, over (iets heen, verder) (eveneens zoowel 
op de vraag waar? als waarheen?): Nihil est ultra illos montes usque 

ad Oceanum. 

24) extra buiten (op de vraag waar? zoowel als waarheen?): Latrocinia 
nullam habent infamiam, quae extra fines cuiusque civitatis fiant. — Extra 
fines, extra cancellos egredi buiten de perken gaan; — extra periculum 

esse buiten gevaar zijn. 

25) intra binnen: a) van plaats: Belgae Teutones Cimbrosque intra 
fines suos ingredi prohibuerunt. — Intra pariet es. — b) ook van den tijd: 
Intra annum vicensimum binnen zijn twintigste jaar. 

26) inter (van in, zooals propter propé) tusschen: a) van plaats: 
Inter fines Helvetiorum et Allobrogum Rhodanus fluit. Vgl. intra. — 
b) van tijd: Silent leges inter ar ma. — c) overdrachtelijk: Sic ho mines 
inter se loquebantur. — Honestissimus inter cives de achtingswaardigste 
onder de burgers. 

27) infra onder, beneden: Infra lunam nihil est, nisi mortale et cadu- 
cum praeter animos hominum; supra lunam sunt aeterna omnia. — Supra 
me Atticus accubuerat, infra Verrius. — Uri sunt magnitudine paiilo infra 

elephantos. 

28) supra boven (zie infra): Ratio recta constansque supra hominem 

putanda est deoque tribuenda. 
17* 
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29) per door: a) van plaats: Fliimen est Arar quod per fines Aeduorum 
et Sequanorum in Rhodanuni influit. — over: Homines fusi per agros ac 
dispersi vagabantur. — b) van tijd, om uitdrukkelijker een tijdsverloop te 
kennen te geven, dan door den accus. alleen: gedurende, — lang: multos 
per annos vele jaren lang; per triennium drie jaren lang. — c) over¬ 
drachtelijk: bij persoonsnamen: door middel van: Aliud per servos, 
aliud per liberos, per amicum aliiid, aliud per inimicum inveniebant. — 
ook bij zaaknamen, om den weg aan te duiden, waarlangs men zijn 
doel bereikt: Hae peciiniae per vim atque iniuriam captae tibi fraudi esse 
debent. — Per litteras schriftelijk; per dolum atque insidias door list en 
lagen; per me Heet wat mij betreft, mag het; per de os immortales bij de 
onsterfelijke góden. — = propten Per aetatem ad pugnam inutiles videbantur. 
Vgl. § 405, A. 3. 

Aanm. 4. Over in bij den accus. zie § 387, A. 1, § 446; over sub § 447; 
over super § 448. 

c. De accusativus bij uitroepen. 

§ 391. De accusativus staat bij uitroepen van verwondering 
of droefheid; somtijds gaat eene interiectio vooraf: 

Me miserum! te in fantas aerumnas propter me incidisse! — 
O fallacem hominum spem fragilemque fortunam! — O prae- 
clarum custodem ovium^ ut aiunt, lupum! 

Aanm. 1. Wanneer men iemand aanroept, gebruikt men den voca- 
tivus: zie § 373. 

Aanm. 2. Bij het vooral door de comici en in de volkstaal gebruikte 
ecce, zie, ziedaar, staat in het klassieke Latijn de nominativus, in het 
oudere de accusativus, die later opnieuw in zwang komt {eccillam (§ 170, 
A. 4): vandaar in het Fransch: celle): Ecce tibi alter! — Ecce illa tem- 
pestas! — {Ecce homo!). 

Daarentegen wordt en zie, ziedaar, in het klassieke Latijn gewoonlijk 
met den accusativus verbonden: En memoriam mortui sodalis! 

Vae (ons wee!), waarbij sit moet gedacht worden, heeft bijna altijd den 
dativus; zoo ook (h)ei ai!: Vae victis! — Ei mihi, quid faciam? 

II. DE DATIVUS. 

a. De dativus commodi et inbommodi. 

§ 392. De dativus geeft in ’t algemeen, evenals in onze taal, den 
persoon (of de zaak) te kennen, aan of voor wien iets is of plaats 
vindt, die óf in zijn voordeel óf in zijn nadeel bij eenen toestand of 
eene handeling betrokken is (dativus commodi et incommodi). 

Hij wordt dan ook voor het grootste deel bij dezelfde werkwoorden 
en bijvoegelijke naamwoorden gebruikt, die bij ons den datief hebben, 
of waar wij de voorzetsels aan en voor bezigen: 
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Brevis a natura nobis vita data est. — Carus fait Africano 
superiori noster Ennius. — Non solum nobis divites esse volumus, 
sed liberis, propinquis^ amicis maximeque rei publicae, 

Aanm. 1. Wanneer voor beteekent ter bescherming van, wordt het 

door pro vertaald (§ 449). 

Aanm. 2. De dativus wisselt dikwijls met andere constructies 
af, somtijds met bijna onmerkbaar verschil in beteekenis. Zoo vindt men: 

E bestiarum corporibus malta remedia morbis et vulneribus elicimus; 
doch meer gebruikelijk is remedium, niedicamentum^ medicina met den 
genetivus: remediurn tanti vulneris (Cic. epist. 5, 15, 1), doloris 
medicamenta (Cic. fin. 2, 22), periculorum medicina (Cic. Sest. 51). 

Men zegt wel: legatus populi Romani (genet, subi.), legatus Caesaris 
(genet, poss.) en zoo ook: legatus sum Caesaris (Caes. civ. 1, 8 en 51), 
cnius legatus erat (Cic. off. 3, 79), maar, wanneer de gedachte aan 
hulpbetoon moet worden uitgedrukt, volgt altijd de dativus: legatus 
sum alicui ik ben legaat bij iemand, en zoo ook: legatus fratri profi- 
ciscitur; tibi eram legatus (Cic. rep. 2, 67), (echter ook: legatus noster erat 
(rep. 1, 23)). Ik ben gezant bij iemand: legatus sum apud aliquem 

(Cic. Cato 43). 
Men zegt: heres sum alicuiy maar ook alicuius: Cui tu es heres. — 

Tu neque Fonteius es, neque patris heres (Cic. Cluent. 40). — Ook zegt 
men: Filiam bonis suis heredem instituit. 

Finem facere heeft zoowel den dat. als den genet, bij zich, een gerun¬ 
dium echter altijd in den genet.: Finem orationi nostrae facimus. - Ne 
triumphus quidem finem facit belli? — Nox tibi finem dicendi fecit 

Men zegt zoowel litteras mittere ad aliquem, als litteras mittere alicui 
in gelijken zin, ofschoon het eerste meer voorkomt: litteras, quas Neroni 
mittis (Cic. Verr. 1, 80). — quas ad Neronem litteras misit (ibid, 83); maar 
met onderscheid in beteekenis: litteras dare ad aliquem een brief aan 
iemand schrijven, litteras dare alicui iemand een brief geven om te be¬ 
zorgen. — Bij legatos mittere volgt altijd ad aliquem. 

Aanm. 3. Een enkel maal hangt een dativus af van een substan- 
tivum verbale: iustitia est obtemperatio scriptis legibus Cic. leg. 1, 42, 
het gehoorzamen aan geschreven wetten. Vgl. § 387, A. 3. 

§ 393. Onder de werkwoorden, die in 't Latijn eenen 

datief hebben, maar bij ons niet, merke men op: 

blandiri vleien . 

credere gelooven 

bene dicere goed spreken 

male dicere kwaad spreken 

(con)fidere vertrouwen 

diffidere wantrouwen 

favêre begunstigen 

gratalari feliciteeren 

imminêre bedreigen 

invidère benijden (iem. of iets) 

medêri genezen 

minari bedreigen 

minitari bed reigen 

nocëre benadeelen 

nubere trouwen (alleen v. d. vrouw) 

obtrectare verkleinen, benijden 

parcere sparen 

persuadêre overtuigen, overreden 

servire dienen 

studêre zich toeleggen op 

supplicare smeeken. 
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Volupias sensibus nostris blanditur. — Quis nobis credet, 
cui nos? — Imitari, Castor^ potius avi mores debebas quam optimo 
viro male dicere. — Vestrae virtuti constantiaeque con- 
fido. — Sibi ipse diffidit. — Mihi boni viri tao nomine 
gratulabantur. — Videntur non soliim vivis, sed etiam mortuis 
invidere. - Est haec saeculi quaedam macula, virtuti invidere. - 
Efficit hoe philosophia: medetur animis^ inanes sollicitudines 
detrahit - Perditi homines tectis ac templis urbis minabantar. - 
Venus nupsit Vulcano. — Obtrectare alteri, quid habet utili- 
tatis? - Non aetate confectis, non mulieribus, non infantibus 
pepercerunt. — Orgetorix Helvetiis persuasit, ut de finibus 
suis cum omnibus copiis exirent — Alii gloriae serviunt^ alii 
pecuniae. — Qermani a parvulis labori ac duritiae student — 
Amicis eius omnibus pro te supplicabo. 

Aanm. 1. Ook hier is het verschil in constructie gevolg van eene andere 
opvatting; zoo is nubere misschien eigenlijk: zich geven aan een man; 
credere zijn hart, zijn vertrouwen stellen op iemand of iets (§ 304, 
A. 1); mederi genezing schenken (maar sanare aliquem, iemand 
gezond maken); supplicare een knieval voor iemand doen; favëre 
gunstig, genegen zijn aan; schade lij k, nadeelig zijn voor; 
met fidere kan men vergelijken de uitdrukkinghabëre alicui geloof 
schenken aan, gelooven, enz.. 

Aanm. 2. Bij credere staat datgene wat men gelooft in den acc.: 
Credite hoe mihi. --ld quod volant, credunt. 

Iemand met iets geluk wenschen kan aldus worden uitgedrukt: 
1) gratulari alicui de aliqua re: Mihi de eo, quod egerim, gratularis (Cic. 
epist. 4, 14, 3); 2) gratulari alicui alqd. : Ei recuperatam libertatem est 
gratulatus Brutus (Cic. Phil. 2, 28); 3) gratulari alicui in aliqua re: 
Tibi etiam in hoe gratulor (Planc. 91); 4) eindelijk kan men ook zeggen: 
gratulor victoriae tuae ik wensch u met uwe overwinning geluk: Hoe si 
tibi fortuna quadam contigisset, gratularer felicitati tuae. 

Iemand (om) iets benijden is in het klassiek Latijn niet: invidere 
alicui aliquid'. men zegt daarvoor: invidere alicui rei alicuius: Nullius 
equidem invideo honori. Wordt bij ons de persoon, wien men (om) iets 
benijdt, door een pron. pers. van den Isten of 2den pers. uitgedrukt, dan 
gebruikt men daarvoor in het Latijn het pron. poss.: Inviderunt laudi 
meae: zij benijdden mij- mijnen lof (Cic. p. red. in sen. 21). 

Iemand met iets bedreigen is: min(it)ari alicui aliquid, maar ook, 
met abl. instr. (§ 451): alicui aliqua re (echter steeds mortem e. d., niet 
rnorte)'. Omnibus bonis cruces ac tormenta minitatur. — Huic urbi ferro 
igneque minitatur. 

Iemand overtuigen van iets: persuadere alicui de aliqua re of id, 
hoe, quod (§ 379). - Over het verschil tusschen persuadere alicui met vol¬ 
genden accus. cum inf. (iemand overtuigen, dat iets is) en met volgend ut 
(iemand overreden, overhalen om iets te doen), vgl. § 581. 

Aanm. 3. Wanneer het voorwerp van confidere eene zaak is, kan het 
ook met den ablativus verbonden worden, ofschoon de dat. meer voor- 
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komt: Multam natura loei confidebant (Caes. Gall. 3, 9, 3). Bij het part. 

confisus is de ablativus regel. Vgl. § 443. 
Men zegt alleen: nubere alicui, niet cum aliquo; het part. perf. nupta 

echter, dat actieve beteekenis heeft (vgl. §§ 207 en 493 fif). wordt zoowel 
met den dativus, als met cum aliquo verbonden (de laatste constructie 
naar analogie van matrimonio iuncta, waarmede het synoniem is): Erat 
nupta soror Attici Q. Tullio Ciceroni. - Viri, quibuscum illae nuptae 

erant (Cic. Verr. 4, 136). 

§ 394. De werkwoorden die eenen dativus regeeren, kunnen in het 
passivum slechts onpersoonlijk voorkomen: de dativus blijft. 

Car somniis credatur nescio (actief: somniis credimus), — Ne 
cui noceatur (ne cai noceamus). — Nemo unquam sapiens pro- 
ditori credendum esse putavit» — Aliorum laudi atque gloriae 
maxime invideri solet. — Non parcetur labori. — Mihi nunquam 
persuaderi potuit animos, cum exissent e corporibuSy emori. 

Aanm. Ik ben overtuigd = mihi persuasi of mihi persuasum est. 
Mihi persuasum habeo (ik houd mij overtuigd (Caes. Gall. 3, 2, 5)) is 

eene minder gewone uitdrukking. 
Als passief van invidêre kan men ook gebruiken: in invidia esse apud 

aliquem en invidiae esse alicui. 

§ 395. 1. Vele werkwoorden, die samengesteld zijn met de 
praeposities ad, con- (= cum), in, inter en sub (de laatste 
alleen voorzoover ze transitief zijn), hebben tweeërlei constructie: 

a) men plaatst het woord waarop het voorzetsel betrekking heeft, in 

den dativus; of 
b) men herhaalt de praepositie; 

dus: 
adicio alicui rei aliquid; of 
adicio ad aliquam rem aliquid. 

Wanneer het werkwoord overdrachtelijke beteekenis heeft, staat 
meer de dativus; wanneer eene plaatselijke betrekking aangegeven 
wordt, herhaalt men liever de praepositie. (Zie echter Aanm. 1.) 

2. De met sub samengestelde intransitiva en de werkwoorden die 
met ante, ob en prae samengesteld zijn, hebben gewoonlijk alleen de 

eerste constructie; dus: 
antepono alicui rei aliquid: 

1) Nihil interest teruncium adicere Croesi pecunia e. — Timo- 
theus, Cononis filius, ad belli laudem doctrinae et ingenii gloriam 
adiecit. — Manos extrema non accessit operibus C. Gracchi. — 
Parva magnis saepe rectissime conferuntur. — Humanus animus 
cum alio nullo comparari potest. — Spem improbis ostendistis, 
timorem bonis in ie eist is. — Clarissimi nostrae civitatis viri se in 
medios hostis pro salute exercitus iniecerunt. — Exigua fortuna 



264 SYNTAXIS. § 396. 

intervenit sapienti. — Acerrimis proeliis et maximis inter- 
fuit. — Subiciunt se homines imperia alterius et potestati de 
causis plurlbus. 

2) Libertatem non solum ab hominibas^ verum etiam a bestiis 
omnibus rebus anteponi videtis. — Fugiendum illud, ne offera¬ 
mus nos periculis sine causa. — Praefert mortem servituti. _ 
Populo magistratus praesunt 

Aanm. 1. Bij de composita met ad en con- wordt meer de praep. 
dan de dativus gebruikt, ook waar van geen plaatselijke betrekking sprake 
is; dus gewoonlijk: 

accedere ad nader komen aan, nog komen bij; 
adicere ad voegen bij; 

co nfer re cum, co mp ara re cum, co m ponere cum vergelijken met; 
congruere cum, consentire cum overeenstemmen met, enz.. 

Zoo ook: interest int er er is een onderscheid tusschen: 

homines ad de os nulla re propius accedunt quam salutem hominibus 
dando. — Ad Appii Claudii senectutem accedebat etiam ut caecus 
esset. Inter pacem et servitutem plurimum interest. 

Aanm. 2. Ook adverbia die van met con- samengestelde verba afgeleid 
zijn, worden somtijds met den dativus geconstrueerd, zoo: congruenter, 
convenienter, constanter: 

congruenter naturae vivere in overeenstemming met (overeenkomstig) de 
natuur leven ; 

sibi constanter dicere zich zelven gelijk blijven in het spreken, consequent 
spreken. 

§ 396. Tweeërlei constructie hebben ook de volgende werkwoordenr 

adspergere sprengen op; besprengen 
circumddre leggen om, slaan om; omgeven 
circumfundere rondom gieten; omgeven 
donare geven, schenken; begiftigen 
exuere uitkleeden; berooven 
induere aankleeden; bekleeden: 

a) met eenen dativus en eenen accus. {alicui aliquid), of: 
b) met eenen accus. en eenen ablat. (aliquem aliqua re). 

Dus: 

don o amico a nu lam a ureum, ik schenk mijnen vriend een 

gouden ring; of: 
don o amicum anulo aureo, eig.: ik begiftig mijnen vriend met 

een g. r.: 

Orationi adspergentur sales, qui in dicendo mirum quantum 
valent. — Vitae splendorem maculis adspergis. — Deus ani- 
mum circumdedit corpore. — (Dionysius tyrannus Syracusanorum) 
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fossant latam cubiculari lecto circumdederat — Ciceroni 
popultis Romanus in contione immo rtalitatem do navit — Ctesi- 
phon scitum fecit, ut Demosthenes corona aured donaretur, — 
Herculi Deianira sanguine Centauri tinctam tunicam induit. — 
(Non homines sunt^ sed) beluae quaedam forma hominum indutae. 

Aanm. 1. Men zegt altijd: civitate donare aliquem, niet civitatem alicuL 

Aanm. 2. Exuere in eigenlijken zin heeft bijna altijd alicui aliquid 
(iemand iets uittrekken). Exuere aliquem aliqua re = iemand van iets be- 

rooven, bijv.: pecunia. 

§ 397. Bij het gerundivum staat de persoon, die iets doen 
moet, in den regel in den dativus: 

Semper ita vivamus^ ut rationem reddendam (essej nobis arbitre- 
mur. — Imprimis videndum erit ei^ qui rem publicam administrabit^ 
ut suum quisque teneat - 

Aanm. 1. Waar de toepassing van den regel onduidelijkheid zoude 
veroorzaken, of wanneer men met nadruk de werkzaamheid van het 
subject wil aanduiden, wordt bij het gerundivum ook wel ab gebezigd: 
Crassus a consulibus meam causam suscipiendam esse dicebat (Cic. 
Sest. 41): Crassus zeide, dat door de consuls mijne zaak ter hand genomen 
moest worden. 

Aanm. 2. Ook bij het passivum der andere modi staat somtijds de 
handelende persoon in den dativus (in plaats van in den ablat. mtiab\ 
§ 426); de handeling wordt in dit geval voorgesteld als niet alleen door, 
maar ook voor den handelenden persoon geschied; men vindt deze con¬ 
structie het meest bij het perf. pass.: Honesta^bonis viris, non occulta 
quaeruntur (Cic. off. 3, 38): Wat eerlijk is, niet wat in 't geheim ge¬ 
schiedt, wordt door rechtschapen mannen nagejaagd. - Magno studio mihi 
a pueritia est elaboratum (Cic. div. in Caec. 40): Met grooten ijver is door 
mij van mijne jeugd af gewerkt. 

§ 398. Wat de adiectiva betreft die met eenen datief verbonden worden, 
en bij ons den datief, of de voorzetsels aan en voor (somtijds ook met) 
hebben (vgl. § 392), merke men nog het volgende op: 

1) amicus bevriend, — vriend 
inimicus vijandig, — vijand 
familiaris familie-, huis-, — huisvriend 
aequalis gelijk, gelijktijdig, — tijdgenoot, makker 
cognatiis verwant, — bloedverwant 
affinis aangrenzend, door huwelijk verwant, — verwant 
vicinus naburig, — buurman 

en enkele andere, hebben, wanneer zij als adiectiva gebruikt worden, den 
dat., maar wanneer zij als substantiva voorkomen, den genet, (possess.); 
van de eerste drie volgen ook de superlativi dezen regel: 

Macedonia fidelis et amica populo Romano fuit provincia. — Rex Antio- 
chus (Asiaticus) amicus et socius populi Romani erat. 
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2) De adiectiva aptus, idoneus, accommodatus, opportunus, die alle 
beteekenen: gepast voor, geschikt voor of geschikt tot, geschikt om 
te, regeeren den dativus of worden met ad geconstrueerd; de laatste con¬ 
structie is de meest gebruikelijke: 

Locüs ad insidias fait aptus, — Servos ad caedem idoneos emit, — 
Homo ad inflammandos animos multitudinis accommodatus (Cic. 
Cluent. 79). — Huic aetati hoe maxime aptum est (Cic. ac. I, 11). 

3) Similis heeft oorspronkelijk alleen den genetivus, terwijl later de 
dativus overheerschend wordt. In het klassiek Latijn staat gewoonlijk de 
genetivus, waar de gelijkheid algemeen is en zich over het geheel uitstrekt, 
de dativus, waar zij alleen eene beperkte en gedeeltelijke is; vandaar 
dat men zegt: similis sum alieui in hoe, maar pat ris similis f's vaders 
evenbeeld): Canis nonne similis lap o? — Maluit Epieiiras deos hominum 
sim Hes dieere, quam homines deorum. 

Uit dezen regel wordt duidelijk, dat men in het klassiek Latijn alleen veri 
similis waarschijnlijk, zegt. 

Ook wanneer similis een pronomen bij zich lieeft, moet men den gene¬ 
tivus gebruiken: dus: similis tui, vestri, sui, istius, enz.. Hetzelfde geldt voor 
dissimilis, dat ook overigens dikwijls den genetivus heeft: Cur semper 
tui dissimilis defendis? 

§ 399. De dativus staat bij het werkw. sam^ om den persoon of 
de als persoon gedachte zaak aan te wijzen, voor wien iets bestaat, 
die iets heeft; wat hij heeft, staat als subject in den nominativus 
(dativus possessivus): 

mihi est aliquid = ik heb iets: 

Est mihi tecam pro aris et focis eer tarnen. — lam Troicis tempo- 
ribus erat honos elo q uentiae. — Semper in civitate quibus op es 
nullae sant invident bonis. — Sua cuique civitati religio est 

Aanm. 1^ Van den genetivus possessivus met esse (§ 412) verschilt 
deze dativus in zooverre, als de genetivus een eigendomsrecht te 
kennen geeft, de dativus slechts een niet duurzaam, toevallig bezit. 
De dativus possessivus duidt daarom, althans in klassiek proza, niet het 
bezit van eene eigenschap aan; dus niet omnes illi regi sunt virtutes] 
men zegt daarvoor: omnes in Ulo sunt rege virtutes (Cic. Deiot. 26). 

Om het bezit van eene eigenschap uit te drukken, kan men overigens 
dikwijls den ablat. qualit. gebruiken: Multi homines exeellenti virtute 
fuerunt (Cic. Arch. 15), of wel den genetivus: senatüs ea virtus fuit, 
quae solet (Cic. Phil. 8, 1). 

Aanm. 2. Bij de uitdrukking nomen (eognomen) mihi est (datum 
est, inditum est) staat de naam óf in den nomin. (als bijstelling bij 
nomen), bï in den dativus (door attractio aan mihi, tibi enz.): 

Altera est iirbs Syraeusis, eui nomen Aehradina est — Seipioni 
Afrieano eognomen ex virtute fuit. 

Bij nomen dare, dieere alieui enz. staat evenzoo de naam in den 
dat. of in den acc.; bij nomen habere staat de naam, wanneer hij een 
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proprium is, in den accusat., wanneer hij een appellativum is, in 

den genet.: 

Nomen Danuvium habet Sall. (bij Cic. en Caes. komt geen voorbeeld 
voor). — Qüto quasi cognomen iam habebat in senectute Sapientis. 

§ 400. Een eigenaardig gebruik van den dativus, dat vooral in de taal van 
den dagelijkschen omgang voorkomt en daarin ook bij ons niet onbekend is, 
is dat van het pron. pers. van den Isten en 2den pers. in pinnen, die ver¬ 
wondering, toorn enz. uitdrukken (dativus ethicus, datief van gevoel 
{iqboQ) of deelneming): Hic tibi rostra Cato advolat. — Hic mihi quisquam 

mansuetudinem et misericordiam nominat. 

Tot dezen dativus wordt ook gerekend die bij veile: Quid tibi vis, 

insane? — Avaritia quid sibi velit, non intellego. 

Aanm.. De dativus ethicus is een verzwakte dativus commodi et 

incommodi. 

b. De dativus tot aanwijzing van doel of strekking. 

§ 401. Bij de verba esse (in de beteekenis van: strekken tot, 
dienen als), dare, habere, ducere, venire, mittere en enkele 
andere, staat een substantivum (gewoonlijk een abstractum) in den 
(praedicatieven) dativus op de vraag: waartoe, met welk doel? 
Gewoonlijk komt bij den dativus van doel of strekking nog een datief 
van den persoon (als dativus van betrekking): 

saluti esse 
cordi, curae esse 
dono dare, muneri mittere 
quaestüi (rem publicam) habere 
honori ducere 
auxilio venire, mittere 
praesidio relinquere 
diem colloquia dicere 

tot heil zijn 
ter harte gaan, zorg dragen voor 
ten geschenke geven, — zenden 
als bron van gewin beschouwen 
tot eer rekenen 
ter hulp komen, — zenden 
tot bescherming, bewaking achterlaten 
eenen dag voor een onderhoud bepalen: 

L Cassius identidem in causis quaerêre solehat, cui bono fuisset.- 
Potestne bonum cuiquam malo esse? — In id studium, adulescentes, 
in quo estis, incumbite, ui et vobis et amicis utilitati et rei 
publicae emolumento esse possitis. — Non est habendum reli- 
gioni nocentem aliquando, modo ne nefarium impiumque, defendere. 

Aanm.. Cordi in cordi esse is oorspronkelijk waarschijnlijk een locativus 
(= in cordé), dono in dono dare oorspronkelijk een {praedicatieve) accusa¬ 
tivus (met niet geschreven m finalis: vgl. § 10, 5): *dono(m) dare. 
Overigens is dono dare eigenlijk niet klassiek (wel bij Sall., vaak bij Liv.), 
terwijl ook cordi esse bij klassieke schrijvers weinig voorkomt (liever curae 

esse, of ook canim esse). 
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§ 402. Bij dichters (zeer zelden in proza) vindt men eenen dativus van doel 
na verba die eene beweging te kennen geven, waar in proza ad of in ge- 
brui kt wordt: 

It clamor caelo (Verg. Aen. 5, 451): het geschreeuw verheft zich ten hemel. — 
Anchises caelo palmas cum voce teiendit (Verg. Aen. 2, 688): Anchises hief 
biddende zijne handen ten hemel. — Virgo Vestalis manus supplices pro vobis 
diis immortalibus tendere consuevit (Cic. Font. 38). 

UU DE OENETIVUS. 

a. De genetivus bij substantiva. 

§ 403. De genetivus wordt in het Latijn dikwijls als bepaling 
bij een substantivum gebezigd; in het Nederlandsch moet men 
dan veelal voorzetsels gebruiken; somtijds kan men ook beide woor¬ 
den door één samengesteld substantief weergeven: Caesaris commentarii 
de gedenkschriften van Caesar; amor matris moederliefde, amor patriae 
liefde tot het vaderland, vaderlandsliefde, cupiditas pecuniae begeerte 
naar geld, geldgierigheid, ordo equitum de ridderstand, auri fodïna 
goudmijn. 

Naar den aard van de betrekking tusschen het bepaalde substantivum 
en den bepalenden genetivus onderscheidt men den genet subiec- 
tivuSf obiectivusf explicativas^ possessivuSf partitivus en 
q ualitatis. 

Aanm.. Bij den genetivus possessivus kan somtijds het substantivum, 
waarvan de genetivus afhangt, onuitgedrukt blijven, indien dit een begrip 
als aedes of templum is en eene praepositie (bijna altijd ad) voorafgaat: 
Ad Castoris (sc. aedem). — Ad Vestae (sc. templum). 

In gevallen als Caecilia Metelli (C., de vrouw van M.), Hasdrubal Gis- 
gonis (H., de zoon van G.: zoo alleen bij niet-Romeinsche namen), Nea- 
polis Campaniae e. d. heeft men daarentegen geen ellipse van uxor, filius^ 
urbs, enz., maar hangt de genetivus rechtstreeks van den eigennaam af. 

Vgl. nog § 480. 

1) en 2) Genetivus subiectivus en obiectivus. 

Wanneer bij eene omzetting van een substantivum verbale 
(bijv. amor) in een verwant werkwoord (bijv. amaré) de bepalende 
genetivus (bijv. matris) subject wordt (dus mater amat), dan heet hij 
genetivus subiectivus\ wordt hij echter object (bijv. cupiditas 
pecuniae — cupit pecuniam), dan heet hij genetivus obiectivus\ 
deze laatste wordt bij ons gewoonlijk omschreven door verschillende 
voorzetsels: spes salutis hoop op behoud, metus mortis vrees voor 
den dood. 
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Genet, subiectivus 

amor matris de liefde der moeder, 
moederliefde 

Aristidi fuga de ballingschap van 
Aristides 

odium illius ih me zijn haat jegens 
mij 

hostium expugnatio bestorming door 
den vijand 

hominum memorid sedert menschen- 
heugenis 

omnium civium desiderio op verlan¬ 
gen van alle burgers 

(mater amat; Aristides fugit; ille 
odit; hostes expugnant enz.) 

Genet, obiectivus 

amor patriae liefde t. h. vaderland, 
vaderlandsliefde 

fuga laboris afkeer van inspanning 

odium servitutis haat tegen de sla¬ 
vernij 

expugnatio urbis de verovering van 
de stad 

memoria beneficii de herinnering aan 
eene weldaad 

desiderium libertatis verlangen naar 
de vrijheid 

(amo patriam; fugio laborem; odi 
servitutem enz.). 

Aanm. 1. Beide genetivi bij één woord vindt men ook, bijv. in den 
volgenden zin: Caesar pro veteribas Helvetiorum iniuriis populi 
Romani ab his poenas bello repetivit (Caes. Gall. 1, 30, 2). 

Aanm. 2. In 't Latijn mag men, na substantiva die eene gezindheid 
of eene gemoedsbeweging uitdrukken, voor de duidelijkheid, ook voor¬ 
zetsels bezigen, wanneer het object van het verbale begrip een 
persoon is: amor erga parentes bijv. kan men zeggen, wanneer amor 
parentum, omdat parentum zoowel genetivus obiectivus als subiectivus kan 
wezen, onduidelijk zou zijn; zoo ook: pietas adversus deos, odium 
in omnes^ maar nooit bijv.: amor in litteras. 

Aanm. 3. Den genetivus subiectivus van het pronomen personale 
mag men niet gebruiken: dus niet amor mei mijne liefde of de liefde van 
mij, maar amor meus \ vgl. § 474. 

2) Genetivus explicativus. 

§ 404. De genetivus kan somtijds eene appositio vervangen, daar 
deze gewoonlijk, evenals de genetivus, eene nadere bepaling van het begrip 
bevat (genetivus explicativus of definitivus). Men zegt in 't Latijn niet 
alleen zooals bij ons: ademit ei soceri nomen mors filiae (Cic. Sest. 6): de 
dood zijner dochter ontnam hem den naam van schoonvader; o nomen 
dulce libertatis! (Cic. Verr. 5, 163): o zoete naam van vrijheid!, virtus 
iustitiae de deugd der gerechtigheid; maar ook: Triste est nomen 
ipsum carendi. — Dico ipsum Epicurum non intellegere quid sonet haec 
yox voluptatiSi waar wij geenen genetivus kunnen gebruiken. 

Doch bij geographische appellativa plaatst men altijd den eigennaam 
als appositie in denzelfden naamval (§ 369): Urbs Roma, ex oppido Thermis, 
oppidum Himeram, insula Delos, insulani Siciliam, fliimen Rubico, flumen 

Rhenus enz.. 

Aanm. 1. Zooals men den genetivus subiectivus dikwijls verv^angt door 
een adiect. (carmina Horatiana, opus Sophoclëum, mors paterna enz.), zoo 
ook dezen genet.: nomen senatorium, nomen regale. 
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Aanm. 2. Een genetivus materiae kent het Latijn niet: van goud, 
van marmer enz. kan in 't Latijn dus niet door een genet, worden uit¬ 
gedrukt: men moet adiectiva gebruiken of ex met den abl.: aurea pocula, 
columnae marmoreae, of: pocula ex auro, columnae e mar^ 
more enz.. 

3) Genetivus possessivus. 

§ 405. d) De genetivus possessivus geeft den persoon (of 
de zaak) aan, die iets bezit (in den ruimsten zin), van wien iets 
uitgaat, met wien iets in verbinding staat. 

Dikwijls laat hij zich niet scherp scheiden van den genetivus 
subiectivus: 

servüs accusatoris een slaaf van den aanklager, dijficaltates belli 
de met den oorlog verbonden moeilijkheden, coniuratio Catilinae de 
van Catilina uitgaande samenzwering. 

Aanm. 1. Ook dezen genet, mag men niet gebruiken bij het pronomen 
personale: dus: meus fIlias (niet mei filius): vgl. § 474. Zoo bezigt men 
ook liever aliênus dan den genetivus van alias: aliena praecepta voor¬ 
schriften van anderen. 

b) Een genetivus possessivus schijnt oorspronkelijk ook de genetivus 
te zijn, die staat bij causd en gratid ter oorzake, ter wille van, 
wegens: deze woorden zijn ablativi causae (§ 427) en beteekenen 
eigenlijk: om de oorzaak van, uit gunst jegens; zij staan ge¬ 
woonlijk na den genetivus: 

Sophistae appellabantur //, qui ostentationis aiit qaaestüs 
causd philosophabantur, — Bestias hominum gratid generatas 
esse videmus, 

Aanm. 2. Uit A. 1 volgt, dat men ook bij causd en gratid het pron. 
pers. (en reflex.) door het possessivum moet vervangen: dus niet: mei 
caasd^ maar altijd: med causd (tud^ sud, nostrd^ vestrd causd\ 
met ipse: med ipsiiis causd, nostrd ipsorum causd {med gratid 
vermijde men liever): 

Epicurus aiebat sapientes omnia sud causd facere, 

Aanm. 3. Het verschil tusschen causd en het causale propter (dat niet 
alleen een uiterlijkcn, maar, gelijk causd, ook een innerlijken grond kan tc 
kennen geven) is hierin gelegen, dat men bij propter, in tegenstelling met 
causd, meer aan datgene denkt wat reeds objectief bestaat, niet nog eerst 
moet worden verkregen (vgl. § 390., 6): vandaar dat propter in het klassiek 
Latijn zelden finaal gebruikt wordt: 

Ut propter salutem militiim ea quae salutis causa comparata 
sant, hostibus tradantur. Non modo qui prata habent, ut potius oves 
quam sues habeant curant, sed etiam qiii non solum p rato rum causa 
habent, propter stercus. 

Om mijnentwille, mij ten gerieve is klassiek niet propter me, maar 
med causd. Daarentegen mijnentwege, wat mij betreft (in de betee- 
kenis: ik heb er niets tegen) niet med causd, ook niet propter me, 
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maar per me] zoo ook: per tempestatem venire non poterat, minder vaak 
propter tempestatem, bijna nooit tempestatis causd. Vgl. § 390, 29. 

Aanm. 4. Eenzelfden genetivus vindt men bij ergo (eig. *ë rego uit de 
richting) wegens, dat echter in klassiek proza zelden voorkomt: virtutis 
ergo] en ook bij instar (zie § 133; een voorbeeld geeft § 390, 1, c). 

4) Genetivus partitivus. 

§ 406. De genetivus partitivus (deelings-genetivus: vgl. § 167, 
A. 1) geeft het geheel te kennen, waarvan een deel genomen wordt. 
Het gebruik stemt voor het grootste deel met dat in onze taal overeen. 

Het volgende echter merke men op: 

1) a) In het Nederlandsch kan bij een superlativus de genetivus parti¬ 
tivus achterwege blijven en de superlativus onmiddellijk met een relatieven zin 
verbonden worden; in het Latijn mag dit niet. Men kan dus in 't Latijn niet 
zeggen: lugurtha homo sceleratissimus, quem terra sustinet, voor het Holland- 
sche: Jugurtha, de goddelooste man, dien de aarde draagt; — duo 
consules sapientissimi quos vidimus, voor het Hollandsche: de twee wijste 
consuls, die wij gezien hebben; -- want in deze zinnen ligt het begrip 
van een deel opgesloten, wat in het Latijn moet worden uitgedrukt; daarom 
zegt men: lugurtha homo omnium quos terra sustinet sceleratissimus. — 
Duo consules omnium, quos vidimus, sapientissimi. De gewraakte Latijnsche 
zinnen zouden beteekenen: Jug., een zeer goddeloos man, dien de aarde draagt.- 
Twee zeer wijze consuls, die wij gezien hebben. 

Aanm. 1. Men zou deze zinnen ook kunnen construeeren als den laat- 
sten in § 432; zie aldaar. 

b) Omgekeerd echter gebruiken wij soms een partitieven genetivus, waar de 
Romein van eene andere opvatting uitgaat. Men mag niet zeggen: Conviviis 
detector cum aequalibus solum, quorum pauci admodum restant. — Homi- 
nibus opus est eruditis, quorum adhuc nostri nulli fuerunt, — want hier 
denkt de Romein bij de bijvoeglijke telwoorden in T meervoud [pauci, nulli, 
complures) enz. niet aan een deel van het geheel, maar aan de groot¬ 
heid van een aantal; daarom zegt men: Conviviis detector cum aequalibus 
solum, qui pauci admodum restant. — Hominibus opus est eruditis, qui 
adhuc nostri nulli fuerunt 

Zoo ook moet er (genet. plur. voor der) niet vertaald worden in uitdruk¬ 
kingen als: Er zijn er misschien meer anderen: Sunt alii plures fortasse 
(Cic. Phil. 13, 11). 

Het Latijn is in dergelijke gevallen nauwkeuriger dan onze taal, dat er van 
een partitieve verhouding in zulke zinnen eigenlijk geen sprake is. 

2) a) In plaats van den genetivus partitivus moet men de praeposities ex 
of de gebruiken, wanneer het deel door een hoofdtelwoord wordt uitge¬ 
drukt: één van hen, drie van dezen enz.: ab uno de illis door één van 
hen (C. Mil. 66); ex eis tres erant, qui . . . van dezen waren er drie, die 
(C. Vatin. 16): Ex navibus nostris duae portum capere non potuerunt. — De 
tribus et decem fandis trls nobilissimos fundos eiim video possidere. 

Aanm. 2. In zinnen als: unus omnium iustissimus fuisse traditur (Cic. 
Sest. 141), behoort de genet, niet bij unus, maar bij den superlativus, die 
door unus versterkt is (vgl. § 472). 
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b) Men mag de praepositie ex (minder dikwijls de) gebruiken, wanneer het 
deel wordt uitgedrukt door een onbepaald telwoord, als: multas, nemo, 
nullas, solus, of door een superlativus: 

Nulla de virtutibus tuis plurimis, Caesar, nee admirabilior nee gratior 
miserieordia est. — Ex omnibus pugnis {Pompei) aeerrima mihi videtur 
illa, quae eum rege Mithridate eommissa est. 

3) a) Uterque en plerique worden als adiectiva gebruikt, wanneer een 
substantivum volgt: uterque dux, uterque frater {uterque beteekent de een 
en de ander (zie § 492) en heeft daarom het substantivum in 't enkelvoud), 
pleraeque eausae, plerique servi. Doch bij plerique kan men, wanneer men 
duidelijk wil doen uitkomen, dat men slechts een deel bedoelt, ook een subst. 
in den genet, plaatsen, evenals wij dat doen kunnen: Impositum veetïgal est 
plerisque Poenorum aan de meesten der Puniërs werd eene schatting opgelegd 
(Cic. Verr. 3, 12). 

b) Uterque en plerique worden als substantiva en dus met den genet, 
partit. gebruikt, wanneer pronomina volgen of voorafgaan: uterque nostram 
(§ 473) ieder van ons beiden, plerique vestrum, plerique eorum, quorum 
uterque. 

Aanm. 3. Alleen bij het neutrum utrumque zegt men gewoonlijk hoe, 
qiiod, id utrumque, om alle onduidelijkheid ten opzichte van het genus 
te vermijden. 

4) a) De gen. partit. staat ook na bijwoorden van hoeveelheid als 
param, satis, nimis: satis argenti zilver genoeg; satis temporis tijd genoeg: 

Param in L. Scipione putabatur esse animi, param roboris. 

Na de bijwoorden van plaats, als ubi, ibi, nusquam, usquam, eo^ 
staan vooral in de omgangstaal dikwijls de genetivi gentium, terrarum, som¬ 
tijds ook loei, loeorum : 

Ubinam gentium sumus? — Cedendum ex Italia, migrandum Rhodum 
aut aliquo terrarum arbitror. — Provineias praetores nondum sortiti sant; 
res eodem est loei, quo reliquisti. 

Vervolgens overdrachtelijk: eo magnitudinis proeedere tot dat punt van 
grootte voortgaan, dat is: zoo groot worden; eo proeedere irarum, 
eo miseriarum venire, hue dementiae venire. (Cicero en Caesar gebruiken 
deze laatste constructie niet, Sallustius en lateren wel.) 

§ 407. 5) De genet, partitivus staat bij alle substantiva die 
eene maat, eene hoeveelheid, eene menigte te kennen geven, 
als: modius, libra, pondus, multitudo, copia, numerus enz. {genet 
quantitatis of gener is): magnus numerus frumenti, vini eene 
groote hoeveelheid koren, wijn; grande pondus auri, argenti: 

Verres pro tritici modiis singulis denarios iernos ab aratoribus 
exegit - Mo nies auri polliceri gouden bergen beloven (Ter. Phorm. 68). 

Aanm. Over milia zie § 154. 

§ 408. 6) Dezelfde genet, staat ook na het neutr. sing. 
nom. en acc. (zonder praepos.) van (als substantiva gebruikte) 
adiectiva, die eene hoeveelheid te kennen geven {multum, 
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plus^ minuSf tantum\ quantum enz. (maar nooit magnum en 
parvum)) en van pronomina (aliquid^ quidquam^ nihil enz.; 
somtijds ook na id^ quod^ enz.): multam vini^ nihil boni, 
aliquid novi: 

Frugi hominem dici non multam habet laudis. — Tantum cibi 
ei potionis adhibendum est, ut reficiantur vires, non opprimantur. — 
Pythagoras, cum in geometria quiddcTm novi invenisset, Musis bovem 
immolasse dicitur. — Homo sum; humani nihil a me alienum puto, — 
Varro quod penes eum est pecuniae tradit (Caesari) et quid ubique 
habeat frumenti et navium ostendit, 

Adiectiva van twee en van één uitgang, en aliud, staan echter na 
deze woorden niet in den genet., maar steeds als attribuut (in den- 
zelfden naamval dus): aliud nihil, aliquid aliud: 

Divinus eius animus mortale nihil habuit. - Nihil in te humile 
cognovL — Nihil magnificentius cogitari potest. 

Aanm. 1. Wanneer niet het gedeeltelijke aangewezen, maar alleen 
eene eigenschap aangegeven wordt, staan ook de adiectiva van drie 
uitgangen in denzelfden naamval als het adiectivum van hoeveelheid of het 
pronomen, dat er bij staat: //, qui pecudum ritu ad voluptatem omnia refe- 
mnt, nihil altum, nihil magnificum ac divinum suspicere possunt 

Aanm. 2. Plus wordt steeds substantive en dus met den genet, 
gebruikt: In hac re plus mihi animi quam consilii videtur habuisse. 
Vgl. § 125, A. 2. 

Aanm. 3. Veel geld is: magna pecunia (ook: grandis pecunia)) meer 
geld: maiorpecunia) zeer veel geld: maxima pecunia) zooveel geld: 
tanta pecunia) genoeg geld: satis magna pecunia (mtisatispecuniae). 
Een enkel maal vindt men echter ook: tantum pecuniae Cic. off. 2, 76 en 
tanta pecuniae Cic. Verr. 3, 173, evenals id pecuniae, quod pecuniae) zoo 
ook plus pecuniae (voor het gewone maior pecuniae) Cic. inv. 1, 88. De 
pluralis pecuniae in eigenlijken zin, van verschillende, afzonderlijke 
geldsommen, laat natuurlijk wel een adiect. numerale als mullus toe. 

Evenzoo: vele troepen: magnae {maiores, maximaé) copiae) 
weinige troepen: exiguae copiae) zoovele troepen: tantae copiae) 
de menigte der troepen: magnitudo copiarum: copiae in den zin 
van exercitus geeft een gesloten geheel aan, en neemt daarom geen 
adiectivum numerale, maar alleen een adiectivum van grootte bij zich. 

5) Genetivus qualitatis. 

§ 409. a) De genetivus van een substantivum dat een 
adiectivum (partic, pronom., numerale) bij zich heeft, staat bij 
substantiva, om eene duurzame eigenaardigheid of blijvende 
eigenschap te kennen te geven [genetivus qualitatis). 

Deze genetivus kan ook praedicatief gebruikt worden, d. i. door 
een hulpwerkwoord met het bepaalde substantivum verbonden zijn: 

Publius Sextius Baculus, primi pili centurio, et item Gaius Volusenus, 
tribunus militum, vir et consilii magni et virtutis, ad Galbam 
accurrunt, 

Magni iudicii, summae etiam facultatis esse debebit orator, — 
WOLTJER, Lat. Gramm. 6e druk. 18 
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Caesar reperiebat Nervios esse homines feros magnaeqae virtutis. - 
Esse deos ita perspicuum est^ id qui neget, vix eum sanae ment is 
(sc. esse) existimem. — In re publica permagni momenti est ratio 
atque inclinatio temporum. 

b) Tot den genetivus qualitatis worden ook gerekend de bepalin¬ 
gen van grootte en ouderdom in den genet.: Compluribus fait 
dolor annorum saepe multorum, - Fossa duodevigintipedum.— 
Classis navium sedecim, 

Aanm. 1. Men lette er op, dat deze gen. niet, zooals in onze taal (een 
man van talent, een man van smaak enz.), zonder nadere bepaling 
kan gebruikt worden; men zegt dan: homo ingeniosus, elegans, enz.. 

Aanm. 2. Over het onderscheid met den abl. qual. vergelijke men §457. 

b. De genetivus bij adiectiva. 

§ 410. De genetivus staat bij de adiectiva, die de begrippen: 
begeerig, kundig of ervaren, gedachtig, gewoon, deel ach tig, 
machtig, rijk, vol of het tegendeel uitdrukken, als: 

cupiduSf avidits begeerig bijv. libertatis naar vrijheid 
studiosus strevend, begeerig >/ gloriae naar roem 
aemulus navolgend, naijverig v laudis alterius op d. 1. enz. 
fastidiösus afkeerig » Latinarum litterarum van de 

[Lat. letteren 

gnarus, ignarus kundig, onkundig v negotiorum in zaken 
perïtus, imperltus ervaren, onervaren i, iuris in het recht 
conscius medewetend, zich bewust van, bijv. tanti sceleris 
prüdëns^ imprüdèns bekend, onbekend, bijv. impendentis mali met eene 

dreigende ramp 
inscius^ nescius^ rudis onkundig » rerumomnium '\m\\t(\mgtn 
memor^ immemor gedachtig, niet ged. « meritorum aan de verd. 
insuëtus niet gewend, ongewoon, bijv. pugnae aan den strijd 
particeps deelachtig bijv. coniurationis aan eene s. 
expers verstoken « humanitatis van beschaving 
proprius eigen ,, oratoris (aan) den redenaar 
compos machtig, in *t bezit van, meester, bijv. mentis van zijn 
plenus vol bijv. consilii (van) beleid [geest 
fertilis vruchtbaar, rijk » frugum aan veldvruchten 
inops arm » amicorum aan vrienden: 

Dumnorix Aeduus cupidus erat rerum novarum^ cupidus 
imperii, — Pythagoras dixit raros esse quosdam^ qui rerum naturam 
studiose intuerentur; hos se appellare sapientiae studiosos. — 
Apud Platonem Socrates se omnium rerum inscium fingit et 
rudem. — Bestiae sunt rationis et orationis expertes. — 
Appellata est ex viro virtus; viri autem propria maxime est forti- 
tudo, — Omnes virtutis compotes beati sunt. — Exactis regibus 
deinceps omnia nonne plena consiliorum^ inania verborum 
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videmus? — Si forte ceciderunt fyranni, tum intellegitur quant fuerint 
inopes amicorum. 

Aanm. 1. Sommige dezer adiectiva komen ook anders geconstrueerd 
voor, bijv. die, welke overvloed of gebrek te kennen geven: zie § 423. 

Aanm. 2. Ook reus aangeklaagd, schuldig, heeft den genet., doch 
dikwijls ook de: rei capitalis reus beschuldigd van eene halsmisdaad, 
ambitüs reus of reus de ambitu aangeklaagd wegens omkooperij. 

Communis gemeen(schappelijk) wordt gewoonlijk geconstrueerd: 
alicui est aliquid commune cum aliquOy of eenvoudig met den 
dat.: haec nobis sunt communiu) doch ook de genet, komt voor: In 
öraecorum proverbio est, amicorum esse communia omnia. 

§ 411. Participia op ~dns en ‘ëns van transitieve werkwoorden 
hebben den genetivus, wanneer zij de beteekenis van adiec¬ 
tiva hebben aangenomen en dus eene blijvende, duurzame 
eigenschap te kennen geven: 

Maxima pars eorum, qui in tabernis sunt, immo vero genus hoe 
universum amantissimum est otii. — Vos, Rpmani, semper appe- 
tentes gloriae praeter ceteras gentis atque avidi laudis fuistis. 

Aanm. 1. Bij dichters en prozaschrijvers na Cicero komen dikwijls adiec¬ 
tiva op -ax voor met den genet.: Tempus edax rerum de tijd, die alles 
verteert (Ov. met. 15, 234). — Tenax propositi vasthoudend aan zijn voor¬ 
nemen (Hor. carm. 3, 3, 1). 

Aanm. 2. De genetivus bij de verschillende in §§ 410 en 411 genoemde 
adiectiva en participia laat zich niet in alle gevallen op dezelfde manier 
verklaren: particeps, expers, inops bevatten substantiva, die een genet, bij 
zich hebben; plenus is een oud partic. (§ 453, A. 2) bij een wortel ""pelë- 
vullen (vgl. ’pleo), waarmede waarsch. reeds in het Indo-Germaansch een 
gen. verbonden werd; rnemor kreeg een genet, naar analogie van memini, 
waarmede men het in verband bracht; de constructie der participia op -ans 
en -ens met den genet, ging uit van bepaalde woorden als cupiens (onder 
invloed van cupio, dat in het oud-Lat. ook een gen. had), amans (naar 
amator, amicus), enz.. In het algemeen is de macht der analogie hier zeer 
groot geweest. 

c. De genetivus bij verba. 

1) Genetivus possessivus. 

§ 412. Dikwijls staat bij esse (somtijds ook bij facere, fieri, putare 
enz.) de genet, om aan te wijzen, wiens eigendom, eigenschap, 
plicht, zaak, gewoonte enz. iets is; in de vertaling gebruikt men 
óf deze zelfst. naamwoorden, óf uitdrukkingen als: het verraadt, 
het getuigt van en dergelijke. Deze genet, hangt niet af van het 
werkwoord, maar van het verzwegen substantief en is dus eigenlijk een 
genet, van bezit (genetivus possessivus): vgl. § 405: 

Omnia, quae muLieris fuerunt, viri fiunt dotis nomine. — 
Tardi ingenii est rivulos consectari, fontes rerum non videre. — 
Est sapientis iudicis semper non quid ipse velit, sed quid lex 
et religio cogat cogitare, — Temport cedere semper sapientis 
est habitum. 

18^ 
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Dikwijls is voor de duidelijkheid hel substantivum ook uitgedrukt: 

Principum munus est resistere et levitati multitudinis et per- 
ditorum temeritatL 

Aanm. Ook hier moet men in plaats van den genet, der pronomina 
personalia de pronomina possessiva meum^ taum enz. gebruiken: Non 
est meuni contra ius dicere, — Est tuum het is uw plicht. Zie §§ 405 
en 474. 

2) Genetivus obiectivus. 

§ 413. Een genet, obiectivus staat bij de werkwoorden: memini, 
reminiscor ik herinner mij; obliviscor ik vergeet: 

Cum est somno sevocatus animus a societate corporis turn meminit 
praeteritorum. — Caesar reminisceretur pristinae virtutis 
helvetioram, — Est proprium stultitiae aliorum vitia cernere^ obli^ 
visci suorum. 

Aanm. 1. De werkwoorden admoneo, commoneo en commonefacio 
iemand iets herinneren, construeert men 't best met aliquem de 
aliqua re, ofschoon ze soms met den genet, voorkomen: Extremum est, 
quod te orem, ut Terentiam moneas de testamento. 

Aanm. 2. De bovengen, werkw. me mini, reminiscor (dat overigens 
weinig voorkomt) en obliviscor (lett.: in zijne herinnering uitwisschcn) 
worden ook met den acc. (voornamelijk van de zaak) geconstrueerd. De 
beide constructies onderscheiden zich in dier voege, dat memini met den 
acc. ongeveer gelijk memorid teneo aliquem of aliquid is, ik kan mij 
iemand of iets herinneren, ken iemand of iets, memini alicuius 
daarentegen zooveel beteekent als memor sum, ik denk aan iemand of 
iets, ben er in gedachten mede bezig. 

Memini en reminiscor hebben een enkel maal de aliqua re. Bij recor- 
dari (lett.: iets in zijn hart bewaard hebben), dat evenmin veel gebruikt 
wordt, staat de als regel van personen, van zaken daarentegen de acc.: 
aliquam rem, ofschoon ook de aliqua re voorkomt. Een genetivus heeft 
recordari nooit: 

Memineramus Cinnam nimis potentem, Sullam postea dominan- 
tem. — Si recordari volueritis de novis hominibus, reperietis me esse 
unum ex omnibus novis hominibus, de quibus meminisse possumus 
qui consulatum petierim, cum primum licitum sit. — Non omnes possunt 
esse Scipiones, ut bella a se gesta, ut triumphos recordentur. — 
Obliviscor iam tuas iniurias, Clodia. 

Over de constructie met twee accus. zie § 384. 

Aanm. 3. De uitdrukking venit mihi in mentem mij schiet te 
binnen, wordt meestal onpersoonlijk en dan met den genet, gecon¬ 
strueerd: Non dubito quin in metu periculoque tuo tuorum tibi scele- 
ram veniat in mentem, doch ook persoonlijk met een pronomen 
of numerale als subj.: Veniunt in mentem mihi permulta. 

§ 414. Een genet, obiectivus staat verder bij de onpersoon¬ 
lijke werkwoorden miser et, paenitet, piget, pudet en taedet^ 
om den persoon of de zaak aan te geven, die de oorzaak is der 
gewaarwording: zie § 380. 

Ook het persoonlijke misereor regeert den genetivus: Misere- 
mini familiae, indices, miseremini patris, miseremini filii. 
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Maar miserari en commiserari medelijden uiten, beklagen, 
bejammeren, zijn transitiva. 

Aanm. Bij pudet staat ook de persoon voor wien men zich 
schaamt in den genetivus: Si te municiplorum non pudebat^ ne 
veterani quidem exercitus? — Pudet (me) deorum hominumque. 

3) Genetivus definitivus. 

§ 415. Bij de werkwoorden die beteekenen beschuldigen, aan¬ 
klagen, overtuigen, veroordeelen en vrijspreken staat: 

a) de schuld of misdaad in den genetivus: 

Eum ta accusas avaritiae^ quem dicis sestertium vicieus voluisse 
perdere? — Haec duo levitatis ei inflrmitatis plerosque con~ 
vincunt: aut si in bonis rebus amicum contemnunt aut in malis 
deserunt — Socraiis responso sic indices exarserunt, ut capitis homi¬ 
nem innoceniissimum condemnarent. — Index absolvit iniu- 
riarum eum^ qui Lucilium poetam in scena nominatim laeserat 

b) de straf, vooral de boete, in den ablaiivus instrumen¬ 
talis (bij multare beboeten, straffen; doch ook bij damnare en 
condemnare veroordeelen): 

Miltiades capitis absolutus pecunia muit at us est. — HS quin- 
quagenis milibus damnari: ieder tot (het betalen van) 50000sester¬ 
tiën (/ 5000) veroordeeld worden (Cic. Verr. 3, 69); quadruplo con- 
demnari (Cic. Verr. 3, 34). 

Aanm. 1. Deze genetivus werd vroeger als genet, definitivus (§ 404) 
beschouwd bij de substantiva in den ablat. crimine^ iudicio, scelere en derge¬ 
lijke, die bij deze genetivi gewoon lijk weggelaten worden, maar zonder den 
genetivus regelmatig gebruikt worden (Quo crimine is esset accusatus 
praeterquam veneni (Cic. Cluent. 105), letterlijk: door (met) welke beschul¬ 
diging deze beschuldigd was behalve (door die) van vergiftiging, d. i.: 
van welke misdaad deze beschuldigd was behalve van vergif¬ 
tiging. — Accusatus est criminibus gravissimis (ibid. 59). Ofschoon blij¬ 
kens het gebruik van deze woorden de Romeinen dezelfde opvatting gehad 
hebben, bewijzen o. m. de Italische dialecten en de omstandigheid, dat deze 
gen. wisselt met de constructie met de (zie A. 2), dat we hier niet met eene 
ellipse te doen hebben maar met een ouden genetivus van betrekking, 
die datgene aangeeft, met het oog waarop men een oordeel velt enz.. 

Aanm. 2. In bepaalde en vaststaande uitdrukkingen vindt men bij deze 
verba ook de praep. de in de plaats van den genet.: Ipsi debuerunt 
potius accusari de pecuniis repetundis quam ambitus; — accu- 
sare de v/, de veneficiis wegens gewelddadigheid, giftmenging. 

Verder zegt men: accusare int er sicarios wegens sluipmoord. 

Aanm. 3. Bij accusare in den zin van berispen heeft men de con¬ 
structie: aliquid alicuius, bijv.: inertiam accusas adulescentium gij berispt 

^ de traagheid der jongelieden, of: de jongelieden om hunne traagheid 
(Cic. de orat. 1, 246). 

Aanm. 4. Men zegt capitis damnare = rei capitalis damnare^ over¬ 
eenkomstig a), doch ook capite damnare, overeenkomstig b\ waarin caput 
de straf beteekent (het verlies van de vrijheid en van het leven). 
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4) Genetivus pretii. 

§ 416. Bij de werkwoorden die beteekenen schatten en achten 
als: aestimare {existimare)^ facere^ putare^ dacere^ esse enz. staan de 
volgende genetivi om in het algemeen de waarde aan te geven 
waarop iets geschat wordt (genetivus pretii): 

magni, pluris, plurimi, 
perrnagni en ook maximi, 
parvi, minoris, minimi, 
tanti, quanti, nihili: 

Illud est hominis magni maximi aestimare conscientiam mentis 
suae, — Nostrum est honores si magni non putemus, non servire 
populo. — Agere considerate pluris est quam cogitare prudenter. — 
In honestate persequenda omnia pericula parvi sunt ducenda. — 
Videte, indices, quanti vos, quanti existimationem populi Romani, 
quanti leges Verres fecerit. 

Aanm. 1. Zoo ook: flocci non facere geen zier achten. Men zegt 
liever pro nihilo ducere, habere, putare, dan nihili: Sanctissimas 
leges pro nihilo putavit, 

Aanm. 2. Deze genet, pretii is oorspronkelijk een genet, qualitatis 
bij het nomen geweest: uit res non magni pretii (attributief: § 409) ontwik¬ 
kelde zich: res non magni pretii est, en vervolgens: rem non magni pretii 
fado, daaruit (met weglating van pretii, dat echter ook toegevoegd kan 
worden): rem non magni fado. 

Aanm. 3. Wanneer eene bepaalde som moet worden aangegeven, ge¬ 
bruikt men den abl. pretii: § 455. 

§ 417. Wat de constructie der onpersoonlijke werkwoorden 
rèfert (perf. rëtulit) en interest er is aan gelegen, het komt 
er op aan, aangaat, merke men op: 

a) de persoon, wien aan iets gelegen is, staat in den genet, (in 
dit geval gebruike men echter alleen interest, niet rèfert, dat in het klas¬ 
sieke Latijn niet gaarne met den genet, van den persoon verbonden wordt 
en vrijwel alleen in de constmctie mea enz. rèfert woorkomi)] in de plaats 
der genetivi mei, tui tm. gebruikt men echter: mea, tua, sua, nostra, 
vestra] dus: patris interest, eius interest; mea rèfert, mea interest, 
dicunt sua interesse; 

b) de zaak, waaraan iemand gelegen is, wordt niet door een 
substantivum, maar door eenen infinitivus (§ 570), eenen 
accus. cum infin. (§ 574) of eene afhankelijke vraag (§ 524) 
uitgedrukt, zelden door een bijzin met ut, ut non of nè; als subject 
kan er buitendien nog een pronomen in het neutrum aan toege¬ 
voegd worden: hoe, id, illud-, 

c) hoeveel iemand aan iets gelegen is, wordt door adverbia of 
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door het neutrum van adiectiva en pronomina i) of door de 
genet, pretii magni, parvi, tanti, quanti (echter alleen door 
deze vier, niet door hunne comparativi of superlativi) aangewezen: 

Ipsi animi magni refert quali in corpore locati sint 
Sulla Boccho dixit, faciundum esse aliquid qaod Romanorum 
mag is qiiam sua retulisse videretur. — Non ascripsi id, qaod 

taa nihil referebat 
Interest omnium recte facere, — Quid Milonis intererat 

inierfici Clodiam? — Thermitani magni sua putabant inter¬ 
esse publice emi (decumas), — Vestra hoe maxime interest 
esse t es tem, — Is valebat in suffragio plurimum^ cuius p lurimum 
intererat esse in optimo statu civitatem, — Illud mea magni 
interest^ te ut videam, — Maxime interest quemadmodum 

xjuaeque res audiatur. 

Aanm. 1. Rëfert wordt meestal absoluut, dat is zonder casus, gebruikt, 

Aanm. 2. Over de oorspronkelijke beteekenis van rëfert bestaat geene 
zekerheid. Veelal neemt men thans aan, dat het ontstaan is uit rës fert 
de zaak brengt het met zich, en van dit rës het pron. poss. en de genetivus 
van den persoon afhangt: de pronomina hoe, illud, quid zijn in dit geval 
eigenlijk objecten bij refert: id mea re(s)fert: mijn belang brengt het mede; 
doordat men echter reeds vroeg rë als een ablat. opvatte, zou uit een 
oorspronkelijk med rë(s)fert weldra mea rëfert zijn ontstaan. — Anderen 
houden rë- voor een oorspronkelijken ablativus (= ex rë), weer anderen 

gaan uit van een id (ad) mea[s] rë[s] fert. 
Het jongere interest, dat in gelijke beteekenis gebezigd werd, zou zich 

dientengevolge in zijne constructie geheel bij rëfert aangesloten hebben: 
alleen ging men hier verder, door een genetivus van een nomen te ge¬ 
bruiken. — Volgens anderen hangt de genetivus bij interest niet van dit 
woord zelf af, maar van het bijwoord van hoeveelheid multam, quantum 
en dergelijke: bijv. multam interest rei familiaris tuae ie quam primum 
venire, eigenlijk: veel van uw vermogen is er tusschen, is er bij (gemoeid), 
dat gij enz.. Van dit gebruik zou dan de genetief op andere zinnen met 

interest overgegaan zijn. 

Aanm. 3. Interest met de beteekenis er is verschil, wordt met inter 
verbonden: Inter me et te interest er is onderscheid tusschen ons. 

[§ 418]: zie § 480fl. 

IV. DE ABLATIVUS. 

§ 419. De Latijnsche ablativus, dien wij alleen door middel van 
voorzetsels kunnen weergeven, is van huis uit een adverbale casus, 

magis, maxime 
magnopere 

vehementer 

multam, plus, plurimum 

non multam \ , 
I, minus, minim e 

parum ) 
quantum, tantum, quantopere 

nihil, quid, aliquid enz.. 
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d. i. hq dient tot nadere bepaling van het verbum. Eigenlijk omvat 
hij drie naamvallen, namelijk: 

10 den eigenlijken ablativus (of separativus), die verwij- 
de ring aanduidt en antwoordt op de vraag: van waar? 

20 den locutivus (of ablativus localis)^ die de plaats aan¬ 
geeft en antwoordt op de vraag: waar? 

30 den instrumentalis (sociativus), die het middel of werk¬ 
tuig en de begeleiding aangeeft en antwoordt op de vraag: 
waarmede? 

In het Latijn zijn deze drie oorspronkelijk zelfstandige casüs tot één 
gemengden naamval, den ablativus, samengesmolten (vgl. § 54 en A.). 
Alleen van den locativus zijn nog enkele sporen overgebleven. 

Aanm. 't Is dikwijls zeer moeilijk, zoo niet onmogelijk, te bepalen, tot 
welken van deze drie naamvallen een bepaalde ablativus behoort. Men 
gaat het veiligst door te letten op de praeposities, die den ablativus kun¬ 
nen begeleiden. Zoo hebben wij bijv. den zoogenaamden ablat. limita- 
tionis (§ 428) tot den eigenlijken ablat. gebracht, omdat hij vergezeld 
kan gaan van de praep. ex. 

Ook kan men vragen, met welken anderen naamval de ablat. afwisselt 
Zoo is bijv. de ablat. bij opus est tot den eigenlijken ablat. gerekend, 
omdat in plaats daarvan bij Plautus, Propertius, Livius en Quintilianus 
p. a. somtijds de genetivus staat, waaruit schijnt te blijken, dat het begrip 
van waar? voor het bewustzijn heeft gezweefd. - Zie ook § 422, A. 2. 

a. De eigenlijke ablativus. 

1) Ablativus separativus in engeren zin. 

§ 420. De namen van steden en kleine eilanden, benevens 
de appellativa domus en rüs, staan op de vraag: van waar? in 
den ablativus zonder praepositie: 

Cicero cum esset biennium versatus in causis Roma est profectus. - 
Dolabella Delo proficiscitur. - Hannibal Karthagine expulsus 
Ephesum ad Antiochum venit exsul. — Duae fuerunt Ariovisti uxores, 
una Sueba natione, quam domo secum duxerat, altera Norica. - Ego^ 
cum Tullius rure rcdierit, mittam eum ad te. 

Bij andere substantiva, ook wanneer zij vóór eigennamen van 
steden of eilanden staan, gebruikt men de praepos. ab, de of ex: 

Vercingetorix expellitur ex oppido Gergovia, 

Aanm, 1. Ab vóór den eigennaam eener stad beteekent: van de om¬ 
streken weg: Caesar consilia inibat, quemadmodum ab Gergovia discedereL 

Aanm. 2. Deze ablativus kan ook afhangen van een substant. verbale: 
Alexandrea discessus het vertrek van Alexandrië (Cic. Att. 11, 18, 1). 

§ 421. a) Bij de werkwoorden, die eene scheiding en verwij¬ 
dering te kennen geven (verba separandi), als: cedere, pellere, prohi’^ 
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bëre^ arcëre^ abstinëre en dergelijke, staat de ablat. met of.zonder 
de praeposities aé, de^ eXf om te kennen te geven, vanwaar de 

scheiding of verwijdering plaats vindt: 

cedere vita en e vita 
(ex)pellere foro en e foro 
prohibere Syria 
prohibere ab insula Sicilia 
arcere reditu 
arcere a templis 
(s^) abstinere sceleribus en ab sceleribus 
aqua et igni interdicere alicui 
se abdicare magistratu (niet met praep.) 
intercladere aliqiiem aliqua re 

uit het leven scheiden 
van de markt drijven 
uit Syrië houden 
van het eiland Sicilië afhouden 
beletten terug te keeren 
verre houden van de tempels 
zich van misdaden onthouden 
iemand verbannen 
een overheidsambt neerleggen 
iemand van iets afsnijden, afsluiten. 

De meeste met ab, de en ex samengestelde werkwoorden herhalen de 

praepositie: 

abducere ab; abesse ab; decedere de, ex; depellere de, ab, ex; evadere ex; exire ex. 

Andere verba separandi hebben gewoonlijk alleen den ablativus, vooral 

in bepaalde uitdrukkingen, bijv.: 

triba movere (van den censor) uit de tribus verwijderen 
movere possessionibus uit de bezittingen verdrijven 
fuga desistere ophouden te vluchten 
causd (formula) cadere zijn proces verliezen: 

Nemo loco cessit, sed circumventi omnes interfectique sant. — Eum num- 
quam incursiones hostium loco movere potuerunt. — Nemo (Germanorum) 
agri modum certum aut finis habet proprios, ne potentiores humiliores posses¬ 
sionibus expellant. — Ea spe deiecti hoe conatu destiterunt. — 
Interclusus itinere Caesar in provinciam contendii. 

Aanm. 1. De constructie aqua et igni interdicere alicui berust op 
vermenging van interdicere alicui aquam et ignem en intercludere 

aliquem aqua et igni. 

b) De werkwoorden, die bevrijden beteekenen, als: liberare, solvere, levare 
ontheffen, vacare vrij zijn, supersedêre vrij zijn, ontheven zijn, hebben 
gewoonlijk alleen den ablat., zonder praepositie: 

Quis beatiorem quemquam putet quam eum, qui sit omni perturbatione 
animi liberatus? — Ut religione civitas solvatur, civis Romanus dedi- 
tur? — Utinam vellent me labore hoe levare. — Vacare culpa magnum 

est solacium. — Supersedeas hoe labore itineris. 

Aanm. 2. In de beteekenis vrij zijn voor iets, tijd hebben voor 
iets heeft vacare den dativus: Ego philosophiae semper vaco voor de 
wijsbegeerte heb ik altoos tijd (Cic. div. 1, 11). 

2) Ablativus copiae et inopiae. 

' § 422. De werkwoorden, die een gebrek, een gemis te kennen 
geven of het tegendeel daarvan (verba copiae et inopiae), hebben 
den ablativus zonder praepositie: 



^S2 SYNTAXIS. § 423. 

iets missen, iets ontberen 
gebrek lijden aan iets 

iets in overvloed hebben, overvloed 
[hebben van 

iemand van Jets berooven: 

Miserum est c ar ere co nsuetudine amicorum. — Domo patriaque 
expulsi omnibus necesssariis egebant rebus, — Verres rebus 
omnibus undique ereptis circumfluebai atque abundabat — 
Antiochia quondam erat urbs eruditissimis hominibus adfluens, — 
Democritus dicitur se oculis privasse ut quam minime animus a cogi- 
tationibus abduceretur, - Veterem Karthaginem P. Africanus, nu da tam 
iectis atque moenibus^ ad aeternam hominum memoriam consecravit 

Aanm. 1. Indigêre heeft meer den genet, dan den ablat.: non tam 
artis indigent quam laboris zij vereischen niet zoo zeer kunst als inspan¬ 
ning (Cic. de orat. 1, 156). 

Aanm. 2. Dat ook bij werkwoorden van overvloed het begrip van 
scheiding en verwijdering (de bron waaruit de overvloeiing 
voortkomt) den ablativus bewerkte, blijkt uit de constructie met ex en met 
den genet., die somtijds bij deze werkwoorden (ook bij Cicero) gevonden 
wordt (bij redundare zelfs dikwijls). 

§ 423. a) Ook adiectiva, die de begrippen van verwijdering, 
scheiding, vrij zijn, gebrek en overvloed te kennen geven en 
dus, wat hunne beteekenis aangaat, met participia van de verba copiae 
et inopiae overeen komen, kunnen den enkelen ablativus bij zich 
hebben: 

aliënus vreemd aan, niet overeenkomende met: ld est alie- 
num maiestate deorum; 

liber vrij van: (Sapientis) animus omni est liber cura et angore; 
orbus beroofd van (gewoonl. orbatus): orbus rebus omnibus; 
vacuus: ontbloot van, zonder: vacua moenia defensoribus, - 

Vacui metu esse debemus, 

b) Gewoonlijk echter hebben aliënus, liber en vacuus de 
praepos. ab, die altijd bij aliënus gevonden wordt, wanneer het de 
beteekenis heeft: afkeerig van: 

Homo sum; humani nihil a me alienum puto, - A Pyrrho propter 
probitatem eius non nimis alienos animos habemus. - Ab omni 
animi perturbatione liber est - Provincia a praedonibus 
libera, - Oppidum vacuum ab defensoribus esse audiebat " 

Aanm. Ook tutus beveiligd, veilig, heeft ab = tegen: Sicilia a 
belli periculis tuta erat. 

carëre aliqud rë 
egëre ^ n 
abundare \ 
redundare > aliqud rë 
affluere J 
privare 
orbare 
spoliare 
nudare 

aliquem aliqud rë 
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c) Overigens hebben de adiectiva copiae et inopiae in den 

Tegel den genet, (zie § 410). 

Aanm. Refertus (eig. part. perf. pass. van referció) volgestopt, vol, 

heeft gewoonlijk bij zaaknamen den ablativus, bij persoonsnamen 

den genetivus: Insula Delos erat referta divitiis. — Referta Gallia 

negotiatorum est. 

§ 424. De onpersoonlijke uitdrukking opus est er is noodig, 

heeft den ablat van de zaak, die men noodig heeft; de per¬ 

soon, voor wien iets noodig is, staat in den dativ.: 

opus mihi est aliqua rê; 

opus est kan echter ook persoonlijk gebruikt worden en heeft 

dan gewoonlijk een pronom. neutr. gen er. tot subject: illud mihi 
opus est; 

eindelijk kan bij opus est een infinitivus of een accus. cum 

infinit. gevoegd worden: 

Quid nunc te^ asine.^ litteras doceam? non opus est verbis^ sed 
Justibus. - Quid tibi pecunia opus est^ si uti non potes? - 
Quid cuique opus esset indagare solebat. - Nihil opus est exem- 
plis hoe facere longius, - Causam cognosci opus est. 

Aanm. 1. In plaats van een infinit. staat somtijds de ablat. van het 

partic. perf. pass.: Prins qaam incipias consult o ^ et, ubi consulueris 

mature facto opus est. 
Bij Livius en eenige anderen vindt men een enkel maal den genetivus, 

in plaats van den ablat.. 

Aanm. 2. Dezelfde beteekenis als opus est heeft de oudere uitdrukking 

usus est, die dikwijls bij Plautus en Terentius voorkomt, maar in Cicero's 

dagen reeds verouderd was; de ablat. bij deze uitdrukking is de instru¬ 

mentalis (vgl. den ablat. bij utor (§ 454), van welk werkwoord usus een 

subst. verb. is): Mc rë mihi usus non est, eig.: ik heb geen nut door 

(van) deze zaak. — Sommige geleerden meenen, dat usus est het voorbeeld 

is geweest, waarnaar de constructie van opus est (dat oorspronkelijk den 

nominativus zou gehad hebben: auctor mihi opus est) gevormd is, zoodat 

de ablat. bij opus est een instrumentalis zijn zou: zie echter § 419 Aanm.. 

3) Ablativus originis. 

§ 425. Bij de werkwoorden nascor en orior staan de ablativi 

originis genere en loco (stand), zonder praepositie, gewoon¬ 

lijk ook matre, patre, parente, parentibus, om de afkomst 

aan te geven. 
Overigens bezigt men de praep. ex en ab, bepaaldelijk wanneer eene 

meer verwijderde afkomst of afstamming wordt aangeduid (waar¬ 

voor orior, niet nascor, gebruikt wordt), en bij pronomina: 

Homines tenues, obscuro loco nati, navigant. — Non idem mihi 
Heet quod iis, qui nobili genere nati sunt. — Mercurius unus 
Caelo patre, Die matre natas. — Omnes leges omniaque iudicia 
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cx intproboruïïi iniQiiitutc st iniuria natu siint. — Mcoclcs uxorcnt 
Acarnanam civem duxit, ex qua natas est Themistocles. - A Phoe- 
nicibus orti Poeni nihil se degenerasse docuerant 

Aanm. 1. Wanneer locas eenvoudig de plaats aangeeft, waar iemand 
geboren is, gebruikt men natuurlijk in\ In eo loco ipsum Apollinem natum 
esse arbitrantur. — Cicero zegt gewoonlijk: in familia natas, Caesar zon- 
der praepositie. 

Aanm. 2. Dichters en latere prozaschrijvers gebruiken nog andere parti¬ 
cipia op deze wijze: prognatus, genitus, satus, editus, cretus. Cicero heeft 
nog generatus met enkelen ablat.: tierculis stirpe generatus (rep. 2, 24), 

4) Ablativus rei efficientis. 

§ 426. De ablat. rei efficientis wordt bij werkwoorden in het 
passivum gebruikt om de zaak aan te duiden, waardoor iets be¬ 
werkt wordt: 

Undique loei naturd tielvetii continentur. — Aquilifer mag na 
multitudine hostium premebatar, — Hic ira dementiaque inflam- 
matus numquam a me manos abstinebit 

Wanneer bij passieve en intransitieve werkwoorden een persoon 
als bewerker wordt opgegeven, gebruikt men de praepositie ab 
met den ablat. (vgl. § 374 en § 433): 

Treveri ab Qermanis premebantur, - Alexander ab Apelle potis- 
simum pingi volebat 

Aanm. 1. Over per bij persoonsnamen zie § 390, over den dativus 
bij het gerund. § 397. 

Aanm. 2. Dikwijls wordt in 't Latijn een abl. rei efficientis met 
een participium passivi verbonden, waar wij in onze taal het partici¬ 
pium weglaten en alleen een substantivum met een voorzetsel gebruiken. 
Dit geschiedt vooral, wanneer de substantiva eene gemoedsgesteldheid uit¬ 
drukken. Vertaal dus: 

Hij deed het uit medelijden: Misericordia adductus fecit {C\QM\xr.(ü) 
Uit haat sloeg hij hem dood: Incensus odio eum trucidavit(CizMW.t^) 
Uit vrees voor straf (vluchtte hij): Timore poenae exterritas (fugit) (Caes. 

Gall. 7, 43). 

Aanm. 3. Dikwijls worden zaken als personen voorgesteld en dus ab 
gebruikt, somtijds ook personen als zaken. Wanneer Caesar zegt: a multi¬ 
tudine hostium premi (GalL 4, 33; civ. 1, 46), dan is dit eigenlijk eene 
constructio ad sententiam (zie § 366). 

Dieren worden gewoonlijk als personen beschouwd. 

5) Ablativus causae. 

§ 427. De ablativus causae dient om den grond of de oor¬ 
zaak aan te geven: 
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10 bij intransitieve werkwoorden, in ’t bijzonder bij de verba 
affectuum, als doleo, gaadeo, glorior, laetor enz.: 

Mobilitate et levitate animi nonnulli Galli novis imperiis stade- 
bant - Vetos Qraecia quondam opibas^ imperio^ gloria florait^ 
hoe ano malo concidit^ libertate immoderata ac l\centia con- 
tionum, — Ardebant desiderio mei, — Oportet delicto dolere^ cor- 
rectione gaudere, 

20 bij transitieve werkwoorden in het activum (echter alleen 

van abstracta): 

Dissensione et pertinacia rem in summum periculum dedu- 
cunt - Romani Collatinum innocentem suspicione cognationis 
expulerunt et reliquos Tarquinios offensione nominis. - Caesari 
dictatori perpetuo Antonius consul populi iussu regnum detulit — 
Feci rogatu tuo, 

6) Ablativus limitationis of respectüs (van beperking). 

§ 428. a) De ablativus limitationis bevat eene beperking 
van het praedicaat, in zooverre hij het standpunt aangeeft, vanwaar 
men oordeelt; hij antwoordt op de vraag: in welk opzicht? 

Epaminondas fuit disertus^ ut nemo ei Thebanus par esset eloquen- 
tid. - Non tu quidem tota rë, sed temporibus errasti, - Agesilaus 
claudus fuit altero pede. 

b) Met deze beteekenis staat de ablat. ook bij de werkwoorden van: 

schatten: aestimare, putare 
meten: metiri, pendere (wegen) 
oordeelen: iudicare^ finire (bepalen) 
vergelijken: conferre^ congruere (overeenstemmen) 
verschillen: differre^ discrepare: 

Aquitania et regionum latitudine et multitudine hominum 
tertia {pars) Qalliae aestimanda est, — Magnos homines virtute 
metimur^ non fortuna, — Galli spatia omnis temporis non 
numero dierurn^ sed noctium finiunt, — Quem cum Democrlto 
conferre possumus non modo ingenii magnitudine^ sed etiam 
animi? — Belgae^ Aquitani^ Celtae lingua^ institutis, legibus^ 
inter se differunt, 

Aanm. 1. Men verwarre dezen abl. bij aestimare niet met den abl. en 
genet, pretii: vgl. § 416 en § 455. 

Aanm. 2. Zeer dikwijls vindt men bij den ablat. ook de praepositie ex\ 
Te non ex fortuna, sed ex virtute tua pendimus. — Quod sit omni ex 
parte perfectum wat in elk opzicht volmaakt is (Cic. Lael. 79). — Deme^ 
trius Phalereus ex doctrina nohilis etclarus (Cic. Rab. perd. 23). — Zelden komt 
ab in dezen zin voor: zie § 433 einde. Vergelijk verder § 390, ad 3r). 
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Aanm. 3. Dezen ablat. vindt men ook in de uitdrukkingen mea sen- 
tentia naar mijne meening, meo ludicio, nomine; mea opinione^ 
natione, specie, 'rê, enz.: 

In Gallia factionum principes sant, qui summam auctoritatem eorum 
iudicio luabere existimantur. — Sant quidam homines non re, sed 
nomine. 

7) Ablativus mensurae. 

§ 429. Vóór comparativi en woorden, die het begrip van eenen 
comparatief uitdrukken {infra, supra, superare, praestare, antecedere enz.), 
staat de ablativus, om de maat aan te duiden van het meer of minder, 
dus als antwoord op de vraag: hoeveel? 

multo tnaior veel grooter quo maior hoe grooter 
paulo maior een weinig grooter eo maior des te grooter 
tanto maior zoo veel grooter paulo supra een weinig boven: 

Sol multis partibus maior esi quam terra universa. — Hibemia 
dimidio minor est quam Britannia. - Recte monent, ut, quanta 
superiores simus, tanto nos geramos summissius. — Uri sunt 
magnitudine pa ui o infra elephantos. 

§ 430. Deze ablativus staat ook bij ante en post, die als bijwoord 
beteekenen vroeger en later, als voorzetsel vóór en na. 

Wat de plaatsing betreft merke men op: 

10 zijn ante en post bijwoorden, dan moet de ablativus vóór 
ante en post geplaatst worden, behalve wanneer hij uit een substan- 
tivum en een telwoord bestaat: in dit geval kunnen ante en post 
tusschen deze twee in staan; " 

20 zijn ante en post voorzetsels, dan staat de accus. altijd ach¬ 
teraan, terwijl de ablat. vóór ante en post kan staan, of op den 
acc. volgen: 

10. Biduo post Ariovistus ad Caesarem legatos mittit - Parthl 
paulo ante M. Crassum imperatorem interfecerant. - Socrates 
supremo vitae die de immortalitate animorum muita disseruit et 
paucis ante diebus, cum facile posset educi e custodia, noluit - 
ludices multis post saeculis de te iudicabunt. 

20. Homerus annis multis fuit ante Romulum. - Post 
Clisthenis aetatem aliquot annis Themistocles fuit. 

Aanm. Zoo ook met quam-, ante aliquanto quam est mortuus 
eenigen tijd, vóór hij stierf. 

In plaats van ante quam en post quam met den ablat. kan men ook 
ante en post als praeposities nemen en door quam laten volgen; men 
gebruikt dan gewoonlijk ordinalia in de plaats van cardinalia: Ari- 
stides decessit fere post annum quartum, quam Themistocles Athenis 
erat expulsus (voor tribus annis of quarto anno quam enz.). 
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§ 431. Denzelfden ablat. kan men gebruiken bij werkwoorden, die eene 
verwijdering te kennen geven, om de mate der verwijdering aan te 
duiden, waarvoor gewoonlijk de accus. staat (§ 388); regel zijn zoo de abla- 
tivi spatio en intervallo: Sulmo a Corfinio Vil milium intervallo abest.— 
Gastra Cleopatrae non longo spatio ab Ptolemaei castris distabant. 

8) Ablativus comparativus (of comparationis). 

§ 432. Het standpunt vanwaar men beoordeelt, wordt ook aan¬ 
geduid door den ablativus comparativus (abl. van vergelijking)^, 
dien men na comparativi vindt voor onze omschrijving met dan, 
dat het klassieke Latijn gewoonlijk door quam weergeeft: 

Nihil est amabilius virtute, eigenlijk: van het standpunt der deugd 
uit beoordeeld is niets beminnelijker. 

Gewoonlijk zijn de vergelekene voorwerpen subject: 

Nihil lacrima citius arescit (= quam lacrima). - Quem auctorem 
de Socrate locupletiorem Platone laudare possumus (of quam 
Plato est)? — Herodotam cur yeraclorem ducam Ennio (= quam 
Ennius erat: vgl. § 469)? 

Het pronomen relativum, afhankelijk van eenen compa¬ 
rativus, staat altijd in den ablativus, nooit met quam\ 

Phidiae simulacris^ quibus (niet quam quae) nihil in Ulo genere 
perfeetlus vidimus^ cogitare tarnen possumus pulchriora, 

Aanm. 1. De omschrijving met quam is de jongere constructie: zij 
ontstond waarschijnlijk door contaminatie van filius minor est patre en 
filius tam parvus est quam pater\ vgl. ons als in de spreektaal: hij is 

grooter als zijn broer. 

Aanm. 2. Den ablat. comparat. vindt men in het klassieke proza hoofd¬ 
zakelijk nog in bepaalde uitdrukkingen als: plas aequo meer dan billijk; 
longius necessario verder dan noodig; opinione maior grooter dan 
men meent (of denkt), enz.; opinione celerius; vita carior^ enz.; en 
in negatieve zegswijzen (zie de voorbeelden hiervóór). 

Praeposities bij den eigenlijken ablativus. 

§ 433. Aanschouwelijker en bepaalder wordt de eigenlijke ablativus omschre¬ 

ven door de praeposities ab^ de, ex. 

1) Ab (abs, a: §312, A. 1) van weg: a) van plaats: van, van-af, tegen¬ 
over ad: Sidera ab ortu ad occasum commeant ^ A tergo, a fronte, a latere, 
van achteren, van voren, van ter zijde. Deze aanschouw!ngswijze hebben 
de Romeinen ook, waar wij eene andere volgen: a laeva, a dextera aan de 

linker-, aan de rechterhand. 
Somtijds vertalen wij ab door aan de zijde van: Cappadocia patet a 

Syria. — Nemo a senatu et a bonorum causa stetit constantius. 
Verder: tutus ab (§ 423, b) A.); defendere, tueri ab beschermen tegen; 
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b) van tijd: ab eo tempore; ab hora tertia; a pueritia, a puero van de 
jeugd af, van kindsbeen af; ab initio^ ab ineunte (of prima) aetate enz.; 

c) overdrachtelijk: Quae nonnunquam requirimus in Catone, ea sant 
omnia non a natura^ verum a magistro. — Quid sentiant ii, qui sant ab 
ea disciplina, nemo ignorat. 

Somtijds is ab te vertalen door wat betreft (vgl. § 428 en A. 2): Nihil isti 
adulescenti neque a natura neque a doctrina deesse sentio. 

Over ab bij passieve en intransitieve werkwoorden, wanneer het logische 
subject een persoon of persoonlijk gedachte zaak is, van wien de handeling 
uitgaat, zie § 426. 

§ 434. 2) De van, van-af: a) van plaats. De onderscheidt zich van ab 
in zooverre als het eene scheiding of verwijdering beteekent van twee verbon¬ 
dene zaken, of ook eene beweging van boven naar beneden, terwijl ab 
eene verwijdering uit de nabijheid, uit den omtrek, te kennen geeft: 
Civi Romano anulus de digito detractus est — Signum de caelo delap- 
sum Vestae custodiis continetur. — De caelo tangi door den bliksem getroffen 
worden ; 

b) van tijd: de media nocte te middernacht, de die overdag. — Non 
bonus somnus de prandio; 

c) overdrachtelijk: over, bij werkwoorden en substantieven van spreken, 
vernemen, oordeelen enz.: Ut vos nunc de vestris maioribus praedi- 
catis, sic vestri posteri de vobis praedicabunt — L. Piso primus de 
pecuniis repetundis legem tulit-Vdin, uit: aliquis de populo iemand 
uit het volk; homo de plebe, navem de classe, - Met: Quid te facturum 
de belua putas? 

Aanm. In gelijken zin als met de wordt fa eer e ook met den enkelen 
ablat. geconstrueerd: Quid hoe hominefacias? wat moet men met zulk 
een man beginnen? (Cic. Verr. 2, 40). - Daarnaast: Quid huk homini 
facias ? (Cic. Caecin. .30). 

§ 435. 3) Ex (e: § 312, A. 1) uit, geeft eene verwijdering te kennen van 
binnen uit: 

a) van plaats: Permulti et ex urbe et ex agris se in castra Catilinae 
conferre dicuntur. — Desilire ex equo van het paard springen. (Men zeide: 
sedére in equo te paard zitten). — Ex equis colloqui te paard met elkan¬ 
der spreken. — Pendère ex arbore aan den boom hangen. (Zoo ook over¬ 
drachtelijk: Ex unius tua vita pendet omnium) — Ex iiinere onderweg, 
op marsch. — Ex fuga op de vlucht. — Ex contrario integendeel. — 
Ex magna parte grootendeels. — Ex altera parte van den anderen kant; 

b) van tijd: ex Ulo tempore van dien tijd af; diem ex die van dag tot 
dag, dag aan dag; ex eo, ex quo sedert; ex tempore terstond, voor de 
vuist; ex fuga na de vlucht; 

c) overdrachtelijk: oorsprong: Ad Cantium fere omnes ex Gallia 
naves appelluntur. — Audire ex aliquo van iemand hooren. — Statua 
ex aere facta est van metaal. — Ex pauperrimo dives factus est van 
zeer arm enz.. 

Overeenkomstig, naar: Est autem unus dks bene et ex praeceptis 
philosophiae actus peccanti immortalitati anteponendus. - Recte et ordine ex- 
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que re publica facere overeenkomstig het belang van den staat (Cic. Phil. 
3, 38). — Ex auctoritate senaiüs overeenkomstig, krachtens het besluit 
van den senaat. 

Wijze: Ex usu ten voordeele, ten nutte van.-f’A: animo oprecht.— 
Ex improviso onverwachts. 

b. De locativus (ablativus localis). 

1) De locativus. 

§ 436. Om de plaats aan te geven waar, en den tijd waarop 
iets geschiedde (of was), bezat het Latijn oorspronkelijk een afzonder¬ 
lijken naamval: den locativus. In dén historischen tijd zijn echter van 
dezen casus nog slechts bij enkele woorden sporen overgebleven, hoofdza¬ 
kelijk bij eenige a- en o-stammen in den singularis; wat den vorm betreft, 
viel hij hier samen met den genetivus singularis, en werd 
dientengevolge door de Rom. grammatici ook als een genetivus beschouwd. 

Aanm. Dat de locativus der a- en o-stammen eigenlijk geen genetivus is, 
blijkt reeds daaruit, dat hij in den pluralis niet met den genetivus, maar met 
den dat.-abl. samenvalt: Romae, maar Athenis (§ 438); vgl ook§98, A.3. 

Het suffix van den locativus' was oorspronkelijk -ï, dus voor de a- 

stammen -Sï (een lange tweeklank: éénlettergrepig dus), evenals voor den 
dat, terwijl de genet. sing. -aï had (tweelettergrepig en met *ï); zoowel 
*Römai (tweelettergrepig) als *Roma J (drielettergrepig) werd echter Romae, 
Evenzoo werd bij de o-stammen de locat. *Delei gelijk aan den genet. 
*Delï. Zoo kon -ï (in plaats van -ï) als locatiefsuffix beschouwd en op 
consonantstammen als zw/’/overgedragen worden. Vgl. § 91a, A. 2 en § 98, A. 3. 

§ 437. a) Op de vraag: waar? wordt in het klassieke Latijn als 
afzonderlijke naamval nog de oude locativus gebruikt: 

10 bij de namen van steden en kleine eilanden, voorzoo- 
ver zij singularia en a- of o-stammen zijn: 

Romae te Rome, Rhodï te (op) Rhodus; 
bij de pluralia valt de locativus geheel samen met den dat.-abl.: 

zie § 438. 

Aanm. 1. Een appellativum als urbs, oppidum, insula bij den eigen¬ 
naam, heeft de praepositie bij zich: 

Albae, in urbe opportund. 
Staat de naam van de stad als appositie bij zulk een appellativum, dan 

gebruikt men den ablativus: 
in urbe Antiochia. 

20 bij de appellativa domus huis, humus grond, rus land, en 
(bijna steeds in bepaalde zegswijzen) bij enkele andere: 

domi manêre te huis blijven 
hunii iacère op den grond liggen 
ruri habitare op het land wonen 
domi militiaeque j te huis en te velde, in vredes- 
domi bellique ) en in oorlogstijd. 

WüLTjER, Lat. Gramm. öe druk. 19 
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Zoo ook: 
doml meae bij mij thuis 
domï nostrae bij ons thuis 
domï Caesaris in Caesars huis, enz.: 

Parvi foris sant arma, nisi est consilium do mi, - Animus in cor- 
pore est tanquam alienae domL 

Aanm. 2. Domi meae is de oudere uitdrukking. Bij Nepos e. a. (echter 
niet bij Cicero en Caesar) vindt men ook: in domo mea, tud, sud enz., 
zoo ook: in domo patris enz.. De constructie met in verdient de voorkeur, 
wanneer bij domus nog een adiectivum komt: 

in domo locupletL 

Aanm. 3. In de handschriften vindt men somtijds den vorm domui; 
men gebruike echter alleen domi\ vgl. § 128, A. 2. 

Aanm. 4. Militiae en belli worden ook, hoewel veel minder dikwijls, 
nog op andere wijze in verbinding met domi gebruikt, bijv.: domi militiae, 
et domi et militiae, aut militiae aut domi (Cic ), infelicior domi quam 
militiae (Liv ); - belli aut domi; vel belli vel domi; qui belli, qui domi de 
patria bene merentes (Cic.); animus belli ingens, domi modieus (Sall. lug. 
ö3, 2). Alleen komen de locativi militiae en belli zeer zelden voor. 

Aanm. 5. Bij verba (in de poëzie en het latere proza ook bij adiectiva), 
die een gemoedsbeweging of gemoedstoestand te kennen geven, vindt men 
zeer dikwijls den locativus animi, die echter door de Romeinen zelf reeds 
spoedig als genetivus werd beschouwd (ingens virium atque animi (Sall.)): 
Appropinquans aliquod malum metuit et pendel animi - Angor animi, - 
Dubius animi (Verg.). Men zegt echter ook in animo^ somtijds ook 
animo alleen. 

b) Op de vraag: wanneer? heeft het klassieke Latijn den locativus bijna 
nog alleen in vesperi des avonds (§ 128). 

Aanm. 6. In het oudere Latijn vindt men nog temperi (= tempore\ 
luci (= lucé), noctu e. d.. 

2) De ablativus localis. ^ 

§ 438. Overigens gebruikt men in het klassieke Latijn op de vraag: 
waar? en wanneer? den ablativus localis, meestal met eene 
praepositie. 

lö. De ablativus loei, 

a) Op de vraag: waar? st^an de namen van steden en kleine 
eilanden voorzoover zij geen a- of o-stammen in den singularis 
zijn (§ 437), benevens de woorden terra en niare 'm bepaalde uitdrukkingen, 
in den enkelen ablativus; de namen van landen en grootere 
eilanden daarentegen, en verder de appellativa (behalve de in 
§ 437 genoemde) in den ablativus met de praep in: 
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A the nis te Athene 
Baby Ion e te Babylon 

terra marique 
et terra et mari 

Ita malta Romae geruntur^ ut vix ea, quae fiant in provinciis^ 
aadiantur - Talis Fabricias in hac urbe (Romae) qualis Aristides 
At hen is fait Babylone Alexander est mortaas. - Fait Argan- 
thonias quidam Gadibas, qai octoginta regnaverat annos, centam 
viginti vixerat. - Rhodi ego non fai, sed fai bis in Bithynia. — 
Praepotens terra marique Rarthago Romanorum imperia imminebat 

Aanm. Ook hier geldt de regel van § 437, A. 1: Neapoli in celeherrimo 

oppido (Cic. Rab. perd. 26). Vgl. § 387, A. 1. 

Overzicht: 

Romam^Athenas^Babylonem.domumjus ire naar ..gaan 
(§ 387) 

Romae, Athenis, Babylone, domi, ruri esse te{in)..zijn 
Roma, Athenïs, Babylone, domo, rare prof icisciydin ..ver¬ 

trekken (§ 420) 
ad(o\ in) urbem, in provinciam, in Siciliam ire 
in urbe, in provincia, in Sicilia esse 
ex urbe, e provincia, e Sicilia proficiscL 

§ 439 b) De ablativus loco wordt gewoonlijk zonder de prae- 
positie in gebruikt, wanneer er eene nadere bepaling, adiectivum 
of pronomen, bij staat (vgl. § 425 A); zoo ook in 't meervoud locis: 

Cogita quo loco sis. - Rhodanus nonnullis locis vado trans- 
Uur. - Praetorem quaestori parentis loco esse oportet. 

Aanm. 1 [§ 440, A. 2]. Ook enkele andere woorden: liber, initium, 
principium, worden in den ablat. zonder p ra epos. gebruikt op de 
vraag: waar?: 

primo libro in het eerste boek; superiore libro in het voorgaande boek; 
alio libro, aliis Ubris in een ander boek, in andere boeken; his libris in 
deze boeken; initio, principio orationis meae in 't begin mijner rede; quod 
initio dixisti wat gij in 't begin gezegd hebt. 

Wanneer bij deze woorden de praepositie in gebruikt wordt, wat bij 
liber zeer dikwijls, bij initium en principium zelden geschiedt, duidt men 
daardoor meer eene bepaalde plaats of plaatsen aan. 

Aanm. 2. Bij parte en partibus doet men beter, de praepositie in 
(ab, ex) te bezigen, ofschoon zij somtijds zonder praepositie voorkomen, 
wanneer er bepalingen bij staan: ea parte, dextra parte, enz.. 

§ 440. c) Om eene verbreiding over eene plaats aan te 
geven, gebruikt men den ablat. localis zonder praep., wanneer 
bij het woord dat eene plaats aanduidt, lotus staat: 

in Italia in Italië 
in urbe in de stad 

tp lanH en fpr 7Pp: 

19* 
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Tot is castris testamenta obsignabaniur, - Nulla umquam civitas 
iota Asia et Oraecia signum ullum^ tabulam ullam pictam^ sua 
voluntate cuiquam vendidit. 

Aanm. 1. Sterker dan de ablat. is per: toto, Italid over geheel Italië; 
maar per totam Italiam geheel Italië door, waarbij men meer aan een 
doortrekken denkt. Vgl. § 390, 29. 

Aanm. 2. Wanneer bedoeld wordt binnen de grenzen van, gebruikt 
men ook bij totus den abl. met in : Nego in tota Sicilia ullum argenteum 
vas fuisse, quin Verres conquisierit (Cic.Verr. 4, 1). Zie ook §487, 2devoorb.. 

§ 441. d) De ablativus localis zonder //z, staat bij de werk¬ 
woorden : tenëre, continêre, recipere, excipere, contendere, superare en som¬ 
tijds ook bij eenige andere, op de vraag waar?, waar wij in gebruiken: 

Memorid tenère in zijn geheugen hebben. - Recipere 
tecto in zijn huis opnemen. - Silvis occultare in de bos- 
schen verbergen. - Proelio contendere^ congredi in een 
gevecht kampen, sa m en tref f en, dat is: vechten, slaags 
raken. - Bello aliquid capcre in den oorlog iets nemen. - 
Trinis hibernis hiemare in drie winterkwartieren overwin¬ 
teren: 

Multas menses castris se ac paludibus tenuit Ariovistus. — 
Graeca leguntur in omnibus fere geniibus, Latina suis finibus con- 
tinentur. - Omnes copiae (Galliaé) a Germanis uno proélio 
pulsae (sunt) ac superatae. 

Zoo vindt men den ablativus localis zonder praep. ook in de 
uitdrukkingen: equo vehi^ curru vehi te paard, op een wagen 
rijden; maar men zegt ook: in nave vehi in een schip varen, 
in raeda vehi in een reiswagen rijden. 

Aanm. 1. Anderen verklaren dezen ablativus als een instrumentalis: 
hier, gelijk elders, is verschil van opvatting mogelijk. Voor de in den tekst 
gegevene pleit, dat ook in gebruikt wordt. 

e) Ook het participium perf. pass. van contineo: contentus^ dat 
tot een adiectivum geworden is (= tevreden), wordt met den 
ablativus geconstrueerd: Parvo est natura contenta. 

Aanm. 2. Contentus beteekende oorspronkelijk: zich zelf beperkt 
hebbende in (tot): vgl. In illd cupidiidte coniinebatur zij beperkte zich 
tót (eig. binnen de grenzen van) die begeerte (Cic. Cluent. 12). Sommi¬ 
gen beschouwen ook dezen abl. als een instrumentalis. Dat hier evenmin 
de grens scherp te trekken is, blijkt ook uit onze eigen taal: wij zeggen 
gewoonlijk vergenoegd met iets, maar 1 Filipp. 4: 11 staat in de Staten¬ 
vertaling: vergenoegd in. 

§ 442. /) De ablativus localis zonder praep. staat verder bij 
werkwoorden van beweging, om de plaats aan te duiden, waarover 
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of waarlangs de beweging zich uitstrekt: wij vertalen door de voor¬ 
zetsels op, door, over, langs, Terra proftcisci over land ver¬ 
trekken. — Collibus circumvehi over de heuvels omtrekken: 

Catilina Aurelia via profectus est (Roma), - Egressus est non 
viis, sed tramitibus. — Videmus naturam suo itinere ad ultimum 

pervenire. 

§ 443. g) Deablativuslocalis zonder praepositie slaat eindelijk 
bij de verba: niti steunen op, confidere vertrouwen op, 
stare blijven bij, zich verlaten op, en bij de adiectiva: sub- 
nixus steunend op, en fretus vertrouwend op: 

Karihago nixa duabus Hispaniis huic Romanorum imperio im- 
minebat — Hoe unico filio nititur. - Quis poter it aut co rpo ris 
firmitate aut fortunae stabilitate confidere? - Si in oculis 
sis multitudinis, tarnen eius iudicio stare nolL - Plerique ingenio 
freti simul cogitant quid dicant et dicunt 

Aanm. Confidere regeert ook den dativus, vooral bij pronomina, 

diffidere in goed proza altijd (zie § 393). 

20. De ablativus temporis. 

§ 444. a) De ablativus (1 o ca lis) zonder praepositie, van sub- 
stantiva, die eenen tijd of eene gebeurtenis te kennen geven, wordt 
gebruikt als antwoord op de vraag: wanneer?. In den regel hebben 
deze substantiva eene nadere bepaling bij zich: 

altero die 
eddem nocte 
prima luce 
nocte^ luce 
tertio anno 
comitiis 
vere^ aestate^ auiumno^ hieme 
Alexandri aetate \ 
Alexandri temporibus / 
nostra aetate 
eo tempore 
bello Cimbrorum Teutonumque 
Caesar is adventu 
summa senectute 
extremd pueritid 

den tweeden dag 
dienzelfden nacht 
bij het aan breken van den dag 
des nachts, over dag 
in het derde jaar 
tijdens de verkiezingen 
in de lente, den zomer, den herfst, den 

[winter 
ten tijde van Alexander 

in onzen tijd 
in dien tijd, op dien tijd 
in den oorlog tegen de Cimbren en Teu- 
bij (na) Caesars (aan)komst [tonen 
in (zijn) hoogsten ouderdom 
op het einde van (zijn) jongensjaren: 

Qua nocte natus Alexander est, eddem Dianae Ephesiae templum 
deflqgravit. - Primo Punico bello Regulus captus a Poenis de captivis 
commutandis Romam missus est. 
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Aanm. Men zegt echter: in consalatu gedurende het consulaat; 
zoo ook: in bello, liever dan M/ö (vgl. echter § 441), in pace, in proelio; 
in itinere, in calamitaie bij een onheil, in oppugnatione bij de 
bestorming. — In hoe tempore in deze omstandigheden (maar: 
tempore of suo tempore te rechter tijd, op tijd). ~ In pueritia; 
in senectate. — Ter in anno; bis in dië, 

b) De ablativus (1 o ca lis) zonder praep. staat ook als antwoord 
op de vraag: in of binnen welken tijd?. Nauwkeuriger echter is 
het in dit geval intra of inter (§ 390, 25 en 26) te gebruiken: 

Divitiacus dixit: futurum esse paucis annis, uti omnes (Oalli) ex 
Qalliae finibus pelierentur. - Agamemno cum universa Oraecia vix 
decem annis unam cepit urbem. - Dixit triduo illum aut summum 
quadriduo esse periturum. 

c) Somtijds geeft de enkele ablativus ook den tijd te kennen, 
waarna iets geschiedt: 

Diebus decem^ quibus materia (ad pontem construendum) coepta 
erat comportari, exercitus traducitur (= diebus decem postquam enz.). - 
Accidit repentinum incommodum biduo quo haec gesta (erant). 

d) Eindelijk staat de ablativus localis zonder praep. somtijds ook op de 
vraag hoe lang?, waarvoor gewoonlijk de accus. gebruikt wordt (§ 388). 
Bij dezen ablat. stelt men zich den tijd als een geheel voor, waarin iets 
geschiedt, bij den accus. daarentegen als de opeenvolgende tijden, die men 
doorloopt: Negari non potest, nisi omnem historiam perverterimus, malt is 
saeclis verax fuisse oraculum Delphis. 

t 

Praeposities bij den ablativus localis. 

Van de bij den abl. localis gebruikte praeposities worden //z, sub en super 
ook met den acc. verbonden {super zelfs in den regel): § 313. Om echter te 
vermijden, dat deze voorzetsels op twee verschillende plaatsen besproken worden, 
behandelen we hier ook hunne verbinding met den accus.. 

§ 445. 1) In in, a) met den ablat.. Bepaalder dan de enkele 
abl. localis geeft de praep. in, met den ablativus verbonden, de plaats 
te kennen waar iets is of zich beweegt, of ook wat als zulk eene plaats 
gedacht wordt: 

in agro vitam agit hij brengt zijn leven door op het land; morietur 
in cubiculo hij zal sterven in zijne kamer; in urbe versatur hij 
verkeert in de stad. 

Behalve hetgeen reeds in §§ 438, 439 A. 1, 440 A. 2, 441 en 444 Aanm. 
gezegd is, merke men over in met den abl. nog het volgende op: 

a) Bij de volgende werkwoorden, die een plaatsen, leggen, in¬ 
drukken, vasthechten beteekenen, gebruikt men in met den 
ablativus (niet met den accusativus, zooals men zou verwachten), 
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omdat de Romein daarbij dacht aan de op de beweging volgende 
rust; bijv.: pono aliquid in mensa, eigenlijk: ik plaats iets, zoodat 

het nu op de tafel staat: 

ponere, locare, collocare zetten, plaatsen in co rp o re in het lichaam 
statuere, constituere stellen, plaatsen in col Ie op een heuvel 
consistere gaan staan in f oro op de markt 
considere gaan zitten if^ theatro in den schouwburg 
inscribere schrijven in of op in libro in een boek 
inscülpere beitelen, graveeren in of op in statiia op een standbeeld 
imprimere indrukken in animis in de gemoederen 
jigere, defigere vasthechten in curia aan het raadhuis: 

Plato rationem in capite, sicut in arce, posuit, iram in pectore 
locavit. — Censor signum Concordiae fecerat idque in publico 
collocarat — Considamus hic in umbra. — (Fait Agrigenti) 
signum Apollinis pulcherrimum, cuius in femore litteris minutis 
argenteis nomen Myronis er at inscriptum, — In trabibus colu~ 
mellae pedum in altitudinem V defiguntur, 

Incïdere insnijden, ingraveeren, heeft in het klass. Lat. in 
met den abl. alleen in het part. perf. pass., overigens in met 

den accus., dus: 

in aere \ in het metaal \ 
in basi [ incisum est op het voetstuk > staat gegraveerd, 

in monumento J op het gedenkteeken J 

maar: 
Acta Caesaris ille in aes incidit. — In aes incïdi iubebitis credo 

illa legitima. 

Aanm. 1. De composita van hebben gewoonlijk ook in met 
den ablat., maar exponere en imponere hebben in met den accus.; 
imponere heeft buitendien een datief: bijv. imponere alicui onus. 

Imprimere heeft ook in met den acc.: in animos, 

b) Anders dan ons in wordt in het Latijn in met den ablativus 

gebruikt: 
1) om eenen toestand of omstandigheden aan te duiden, 

waarin men verkeert, waar wij gewoonlijk bij vertalen: 

in tanta hominum perfidia et iniquitate bij zoo groote trouweloosheid 
en onrechtvaardigheid der menschen; in magna copia rerum bij grooten 
overvloed van middelen en wegen; in infirmissima valetudine bij zeer 

zwakke gezondheid; 

2) in de beteekenis: met betrekking tot, wat betreft: 

in hoe homine saepe a me quaeris aangaande dezen man vraagt gij 
mij dikwijls enz. (Cic. Verr. 3, 6). — Quod ab altero postulant, in se 
recusant wat zij van een ander eischen, weigeren zij met betrekking tot 

zich zei ven (Caes. civ. 1, 32, 5). 
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Aanm. 2. Afwijkend van ons taalgebruik staat in verder in uitdrukkingen 
als: in monte, in via, in equo; accumbere in convivio aan tafel of bij een 
gastmaal aanliggen; pontem facere in flumine eene brug slaan over eene 
rivier; in armis onder de wapens; esse in numero onder het getal zijn. 

§ 446. b) met den accusativus. In met den accusativus 
geeft de plaats te kennen, waarheen zich iets beweegt of richt, of 
wat als zulk een plaats gedacht wordt, bijv.: 

ire in ïtaliam naar Italië gaan, ire in exsilium in ballingschap 
gaan, venire in cubiculiim in de kamer komen; verder: 

a) Cogere, conirahere, convenire in unum locum op of in ééne 
plaats. — In orbem consistere (vgl. § 445) tot een kring zich 
vormen. Dividere in partes in deelen^verdeelen; distribuere 
in singulos verdeelen over ieder afzonderlijk. — Terna 
medimna in in g era sin gala drie schepel op iederen morgen 
lands. — Accipere in bonam partem in goeden zin opvatten. — 
Mirandum in modum op wonderlijke wijze. — Impeiam facere in 
aliquem een aanval doen op iemand. — Staiuere^ constituere ali~ 
(juid in aliquem iets bepalen, besluiten tegen iemand; — orationes 
in Verrem redevoeringen tegen Verres; — malta in deos nefarie 
facere vele goddeloosheden bedrijven tegen de góden. — 

Verder na adiectiva en substantiva, die eene gemoedsgesteldheid 
te kennen geven (= jegens, tegenover: eig. zich bewegende in de 
richting naar iemd.): aequus, iniquus^ crudelis, durus, severus in ali- 
qaem; amor^ benevolentia^ iniuria^ odium in aliquem: 

Non severus esse potest in iudicando qui alios in se severos esse 
iudices non volt. 

b) Overgedragen op den tijd: Soiis defectiones itemque lunae 
praedicuntur in multos annos. — Crescit in dies singulos 
hostium numerus. — Barbarorum est in diem vivere. — In perpetuum 
voor altijd, in posterum voor den volgenden dag, voor 't vervolg. 

§ 447. 2) Sub onder, a) met den ablat. op de vraag: waar?: 

a) van plaats: Saepe est etiam sub palliolo sordido sapientia. — Caesar 
cohortes sub infimo col ie constituit; 

b) van den tijd zelden: sub bruma in den wintertijd; sub ipsa profec- 
tione juist bij het vertrek; 

c) overdrachtelijk: sub imperio, sub rege esse onder de heerschappij, 
onder eenen koning staan (echter niet: sub hac condicione, maar, zonder 
praep., hac condicione op deze voorwaarde); 

b) met den accus. op de vraag: waarheen? 

a) bij werkwoorden van beweging eigenlijk en overdrachtelijk: L. 
Mummius urbis Achaiae Boeotiaeqiie multas sub imperium populi Romani 
dicionemque subiunxit. — Sub iugum mittere exercitum een leger onder 
het juk laten doorgaan; 
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b) van den tijd: tegen: Sub occasum solis nostri se in castra recepe- 
rant. — Sub noctem tegen den nacht. — Ook: onmiddellijk na: sub 

eas Ut ter as statim recitatae sunt tuae. 

§ 448. 3) Super over, boven, a) met den ablativus is bijna alleen 
dichterlijk: Destrictus ensis cui super impia cervice pendet (Hor. carm. 
3, 1, 17) = impendet cervicibus (Cic. Tusc. 5, 62). 

In proza komt het zelden voor en dan slechts overdrachtelijk = dê 

over: Mac super re scribam ad te (Cic. Att. 16, 6, 1). 

b) met den acc zoowel op de vraag: waar? als: waarheen?: Turris super 
navem effecta (Caes^ Gall 3. 39) een toren over een schip opgebouwd. — 

Super lat er es coria inducuntur. 

§ 449. 4) Pro vóór, wordt alleen met den ablat. verbonden; het be- 
teekent a) eigenlijk: vóór een voorwerp, zóó, dat men dit achter zijn rug 
heeft (vgl. ante, § 390, 7): dus zegt men: pro portis in statione esse (Caes. 
Gall. 4, 32) vóór de poorten op de wacht staan, dus: met de poorten 
achter den rug; ante portas zou wezen: met het gezicht naar de poor¬ 
ten gekeerd. — Caesar pro castris consedit (o.l. 7, 89). — Ante oppidum 

considunt (als vijand) (o.l. 7, 79); 
b) overdrachtelijk: voor, ter bescherming van, ten behoeve van, 

tegengesteld aan contra (zie § 390, 14): Convenit dimicare pro libertate, 

pro patria; 
in de plaats van: Tihi nox erat pro die. — Omnis voluptas praeterita 

pro nihilo est. — Pecuniam solvere pro frumento geld betalen voor 

het koren; 
voor, naar, in overeenstemming, evenredigheid met: Helvetii pro 

multitudine hominum angustos se fines habere arbitrabantur. — Pro virili 
parte overeenkomstig den plicht van een man (eigenl.: naar het aandeel 
als man). — Pro se quisque ieder voor zich, ieder van zijnen kant. 

Van den tijd wordt pro niet gebezigd. 

5) Prae voor, vooraan, vooruit (vooral in composita: praedicere, prae- 
mittere enz), altijd met den abl.: d) eigenlijk: Brutus stillantem prae se 

pugionem tulit. 
b) overdrachtelijk: in vergelijking met: Hominibus Gallis prae mag- 

nitudine corporum suorum brevitas Romanorum contemptui e^t. — Wegens, 
wanneer men verhinderd wordt iets te doen (klass. dus niet in positieve 
zinnen): Loqui prae maerore non potuit. Daarentegen: maerore consenescere, 

verouderen van droefheid. 

§ 450. 6) Procul verre, is in goed proza altijd adverbium en wordt met 
ab verbonden; sedert Livius en bij dichters is het ook praep. met den abl.: 
procul dabio, 

7) Tenus tot aan, komt in goed proza zeer zelden voor en dan alleen 
met den ablat.; het wordt steeds na zijn casus geplaatst: Anüochus, rex Asiae, 
a Scipione devictus, Tauro tenus regnare iussus est. — Na Cicero en bij 
dichters met den genet: lahrnrum tenus tot aan de lippen. 

Aanm. In comp.: hactenus, quatenus; verbo tenus tot aan het woord, 
d. i. alleen in woorden (niet in zaken of daden). 
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c. De ablativus Instrumentalis (soclativus). 

1) Ablativus instrumentalis in engeren zin. 

§ 451. Zooals de naam aanduidt, geeft de ablativus instrumen¬ 
talis het werktuig of middel te kennen, waarmede of waardoor 
iets gebeurt; hij staat dus van zaaknamen of van als zaken beschouwde 
personen. 

Wanneer personen als middel gebruikt worden, drukt men dit 
uit door per (§ 390, 29); doch collectiva, als exerdtus, copiae^ legio en 
andere, worden als zaaknamen beschouwd: 

Milites gladiis magnam partem (hostium) interfecerunt. — AU omnia 
pecunia effici posse. — Labienus Caesarem per nuntios facit certiorem 
quid faciendum existimet. — Caesar ea legio ne quant secum habebat a 
lacu Lemanno ad montem luram murum perducit — Pecunia^ mili- 
tibus^ ei, quod maxime deerat, ar mis nostros duces adiuverunt 

Ablativi instrumentales vindt men verder in de volgende 
uitdrukkingen: 

aled ludere dobbelen 
tibiis of tibid canere op de fluit spelen 
pedibus proficisci te voet vertrekken, gaan. 

Aanm. Sommigen rekenen hiertoe ook den ablat. in: proeliocontendere, 
bello capere, curru vehi (vgl. § 441, A. 1). 

§ 452. De ablativus.instrumentalis staat bij de werkwoorden van: 

voorzien, uitrusten 
versieren 
vullen, verzadigen 
gewennen, onderwijzen 
voeden, onderhouden, leven 

instruere, armare, afficere 
ornare, excolere, distinguere 
explere, com-, farcire, satiare, imbuere 
assuefacere, erudire, instruere 
alere, nutrire, sustinère, vesci, vivere: 

Natura oculos tenuissimis membranis vestivit et saepsit. — 
Deus bonis explevit mundum. — Haec res aegritudine Alcibiadem 
afficiebat - Atticum pater omnibus doctrinis^ quibus puerilis 
aetas impertiri debet, erudivit — Suebi a pueris nullo officio aut 
disciplina assuefacti nihil omnino contra voluntatem faciunt — 
Ex illa provincia (Sicilia) re frumentaria alimur ac sustinemur, — 
Interiores (Britanni) lacte et carne vivunt — Numidae plerumque 
lacte et ferina carne vescebantur. 

Aanm. Erudire aliquem aliqua re is eigenlijk: iemand ontbolsteren, 
beschaven door iets, door kunsten en wetenschappen, voortreffelijke 
lessen, enz.. 

Erudire in wordt minder dikwijls gebruikt en dan van het onderwijs in 
afzonderlijke wetenschappen, bijv.: //z iure civili. 

§ 453. De ablativus instrumentalis staat verder bij de werk¬ 
woorden van: zich onderscheiden, uitmunten, om aan te geven. 
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waarin (waardoor) men uitmunt, en bij de adiectiva dignus 
waardig, waard en indignas onwaardig, niet waard: 

Venëti scientid atqiie usa naaticarum rerum reliqaos antecedant — 
In Syria Chaldaei cognitione astrorum sollertidque ingeniorum 
untecellunt. — Graecia nos omni litterarum genere superabat — 
Utile est rei publicae nobilis homines esse dignos maioribus suis. 

Aanm. 1. De personen of zaken, waarboven men uitmunt, staan in 
den dativus, soms ook met inter: excellere ceteris of inter ceteros. 

Men zegt ook: Homo in omni virtute excellens. 

Aanm. 2. Dignus is waarschijnlijk een oud part. perf. pass. op -nus 
(uit ^dec-nos: vgl. ple-nus gevuld, vol), verwant met decet (§ 381: vgl. decus)^ 
en beteekent dus eigenlijk: (terecht) gesierd met iets. 

§ 454. Den ablativus instrumentalis regeeren ook de verba 

deponentia: 

frui (perfrui) genieten van: frui fortuna 
fungi (de-, per-) verrichten, vervullen: officio, munerefungi 
potiri bemachtigen, verkrijgen: potiri imperio 
uti zich bedienen van, gebruiken, abüti 

verbruiken, mis-: uti pecunia: 

Si bellum omittimus, pace nunquam fruemur. — Orgetorix dixit 
perfacile esse (Helvetiis) totius OaUiae imperio potiri. — Multi 
déorum beneficio perverse utuntur. 

Aanm. In het oudere Latijn worden deze verba (vooxd\fungor potior) 
ook met den (objects)accusativus verbonden. Behalve bij potior, moet 
deze constructie als de oorspronkelijke beschouwd worden; in het klassiek 
Latijn vindt men haar echter, afgezien van het gerundivum (§ 607, A. 2), 
alleen een enkel maal bij potior. 

Potior hepft somtijds ook den genetivus; zoo altijd in de uitdrukking: 
rerum potiri de hoogste macht in handen krijgen. Deze genetivus 
laat zich gemakkelijk verklaren, als men bedenkt, dat potiri eigenlijk is 
potis fieri heer worden (vgl. § 138, 2 en § 255); bij Plautus vindt men 
nog een activum potire (gevormd bij potis op dezelfde wijze als partire bij 
par(ti)s), lett. iemd. tot heer maken, in het bezit stellen van: 
Amph. 78: eum nunc potivit pater servitutis : zijn vader heeft hem nu tot 
slaaf gemaakt. De constructie van potior met den gen. is dus oorspronkelijk, 
de abl., evenals de acc., door analogie te verklaren. 

2) Ablativus pretii. 

§ 455. Bij de werkwoorden van koopen, verkoopen, huren, 
verhuren en verruilen, staat de prijs in den ablat. instrum. 
<abl. pretii), omdat hij het middel is, waardoor men de zaak verkrijgt: 

Nulla pecunia fundum illum emere poterat. — Eriphyle auro viri 
vitam vendidit. - Caelius cum domus putris a foro longe abesset, con- 
duxit in Palatio non magno domum. (Qermani metuunt) ne assidua 
consuetudine capti studium belli gerendi agricuiturd commütent. 
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Aanm. Pretio wordt bij de adiectiva gewoonlijk weggelaten, zoodat 
men alleen zegt: magno, parvo enz.. 

Door den invloed van de constructie der verba van schatten enz. 
(§ 416) staan ook bij deze verba enkele prijsbepalingen steeds in den 
genetivus, nl.: tanti, tantïdem, quanti, pluris en minoris. 

Men heeft dus om in 't algemeen den prijs op te geven; 
magno (duur), pluris, plurimo 
parvo (goedkoop), minoris, minimo 
tanti, quanti, nihilo (om niet) 
tantidem en permagno: 

Ven do meum non pluris quam ceteri, fortasse etiam minoris, cum 
maior est copia. — Permagno agrum vendidisti. 

Omgekeerd moet ook bij de verba van schatten enz. de ablativus ge¬ 
bruikt worden, wanneer men een'bepaalde prijs of waarde wil uitdrukken: 

Denariis III aestimavit. 
Oorspronkelijk diende de genetivus om de waarde, de ablativus om 

den prijs uit te drukken. Doordat echter de genet, ook voor den prijs, 
de ablat. ook voor de waarde gebruikt werd, grijpen beide constructies in 
elkaar over. 

3) Ablativus modi. 

§ 456. De ablat. instrumentalis (sociativus) wordt als ablativus 
modi gebruikt om de wijze, waarop iets geschiedt, aan te geven 
hij bestaat gewoonlijk uit een substantivum met een attribuut: 

Stellae circos suos orbesque conficiant celeritate mirabilL — Si 
quid obtigerit, aequo animo paratoque moriar. 

Zonder attribuut kan men gebruiken: 

iure, merito 
iniurid 
ordine 
more institutoque 
silentio 
consilio 
vi, fraude 
via et ratione 

Non illud in iudicium venit oc 
iuria. — Duobus modis, aut vi 

te recht 
ten onrechte 
op de rij af 
naar oud, herkomstig gebruik 
stilzwijgend (bijv. aadire) 
met beleid (bijv. ageré) 
met geweld, met bedrog 
naar vasten gang, methodisch: 

'susne sit Clodius; sed iure an in- 
ut fraude fit iniuria. 

Aanm. 1. Niet om de wijze, maar wel om de begeleidende of 
liever de bijkomende omstandigheden aan te geven, gebruikt men 
de praepositie cum (§ 458, 1). 

Uitgezonderd bij de boven opgegeven woorden iure enz, bezigt men 
regelmatig cum, wanneer de ablat. geen attribuut bij zich heeft, 
wat echter niet dikwijls gebeurt; cum lande ac virtute versari in peri- 
culis; cum audacia, cum virtute vivere. — Cum dignitate potius 
cadamus quam cum ignominia serviamus. 

Wanneer er, zooals gewoonlijk, attributen bijkomen, kan men cum ge¬ 
bruiken of weglaten: Semper equidem magno (cum) metu incipio dicere. 

Laat men cum weg, dan drukt men meer de wijze uit, plaatst men het, 
dan drukt men meer de omstandigheden uit, die de handeling verge¬ 
zellen; zoo zegt Cicero: Brutum vidi: quanto meo dolore, non dico! maar: 
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Quotiens ego Marcellum et quanto cum dolore vidi! — Multis cum lacrimis 
veniebat ad me. 

Aanm. 2. Cum kan dus niet gebruikt worden bij woorden, die zelf 
eene wijze, eene voorwaarde, een doel, eene gezindheid te kennen 
geven en die met een attribuut of attributieven genetief verbonden zijn: 
modo, ratione, via, more, ordine, condicione, lege, pacto, consllio, mente^ 
animo; dus bijv. nooit: magno cum animo, impia cum mente, maar: 
magno animo, impia mente, more maiorum. 

Aanm. 3. Modo (zie A. 2) kan slechts met bepaalde attributen verbon¬ 
den worden: men zegt wel: hoe modo enz., nnllo modo. pari modo. simili 
modo, omni modo) maar niet bijv.: miro (mirando) modo-, daarvoor zegt 
men: mirandum in modum. 

4) Ablativus qualitatis. 

§ 457. a) Als ablativus qualitatis eindelijk drukt de abl. instr. 
(sociativus) eene eigenschap of hoedanigheid uit, die met een 
begrip verbonden is, het als het ware aan kleeft, vergezelt (vgl. in het 
Nederl.: iemand met vele goede eigenschappen). Het subslantivum in 
den ablat. is altijd verbonden met een adiectivum of een gene¬ 
tief (dus zegt men wel: vir mag na eloquentid, maar nooit vir elo- 
qaentid; men gebruikt dan het adiect.: vir eloquens): 

Aristoteles, vir summo ingenio, scientia, copia, prudentiam 
cum eloquentia iunxit. — Erat inter Labienum atque hosiem difficili 
iransitu flumen ripisque praeraptis, 

b) De ablat. qual. kan ook door het hulpwerkw. esse met een subject 
verbonden zijn. Somtijds staat hij ook bij andere werkwoorden: 

Plato singulari suavitate orationis fait — Xanthippe praedi- 
cabat eodem vultu semper se vidisse exeuntem Socratem domo et 
revertentem. 

c) De ablat. qualitatis geeft niet slechts voorbijgaande, niet het 
wezen van de zaak of van den persoon kenmerkende, hoedanigheden 
te kennen, maar ook, evenals de genet, qualitatis, blijvende, wezen¬ 
lijke, kenmerkende eigenschappen: bono, puerili esse animo; magnd 
esse gratid. auctoritate. 

Over het geheel wordt de abl. qual. veel meer gebruikt dan de gen.; 
de laatste beperkt zich over het algemeen tot bepalingen naar maat, 
getal, gewicht, prijs, soort, waar hij regel is; eigenschappen en 
hoedanigheden van het lichaam sHan daarentegen gewoonlijk in den 
ablativus: Britanni capillo sant promisso atque omni parte 
corporis rasa praeier canut et labrum superius. 

Aanm. 1. Dat er geen innerlijk onderscheid bestaat, blijkt uit het 
gebruik; zoo zegt Cicero: Fimbria fuit et animi satis magni et consilii 
(Planc. 12) en: Consules sunt optimo animo, summo consilio (Phil. 3, 2) — 
Summae auctoritatis homines (Font. 16) en summa auctoritate vir (p. red. 
in sen. 6). Zoo ook Caesar. 

Aanm. 2. Van modus gebruikt men alleen den genet, qualit., bijv.: 
eiusmodi, huius-, istius-, cuius-, eiusdemmodi (cuicuimodi § 174, A. 1); in 
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het algemeen staan o-stammen gaarne in den genet, (op -ï): vir magni 
ingenii summaque prudentid. 

Ablativus absolutus. 

Een ablativus instrumentalis is in vele gevallen oorspronkelijk ook de 
zoogen. ablativus absolutus, waarover nader zal gehandeld worden 
bij het Participium (§ 602 vlgg). 

Praeposities bij den ablativus instrumentalis. 

§ 458. Met den ablativus instrumentalis (sociativus) worden verbon¬ 
den de praeposities cum, sine, co ram, dam (vgl. § 312). 

1) Cum met, geeft een samengaan, een samenzijn, eene gemeenschap 
te kennen; het gebruik stemt in 't algemeen met dat van ons met overeen, 
doch men lette op het volgende: 

esse cum aliquo bij iemand zijn 
habitare cum aliquo{ookapudaliquem) bij iemand wonen 
cum animo cogito^ considero ik overdenk, overweeg in mijn gemoed 
me cum (§ 312, A. 2) co git o, considero ik overdenk, overweeg bij mij zei ven; 

Nobiscum nee animo certe est, nee corpore. — Hoe considerate cum vestris 
animis vosmet ipsi (Cic. Verr. 3, 29). 

Waar wij met gebruiken om het middel en het werktuig aan te duiden, 
bezigt men in 't Latijn alleen den ablat. instrument.. Zie § 451 en verder 
§ 456, A. 1. 

Aanm. Bij troepen en schepen (copiae, milites, exercitus, equitatus, 
naves enz.), die den veldheer begeleiden, kan men cum gebruiken: 
Ipse (Caesar) cum omnibus copiis in Morïnos proficiscitur (Caes Gall. 
4, 21, 3), doch ook den ablat zonder cum\ Ipse (Caesar) omnibus 
copiis ad llerdam proficiscitur (Caes. civ. 1, 41, 2). - Accessum est ad 
Britanniam omnibus navibus (Caes. Gall. 5, 8, 5). Dezen ablat. moet men 
brengen onder den in § 456 vermelden. 

Bij mittere en zijne compos, en wanneer het getal der troepen of 
schepen wordt opgegeven, staat cum, 

§ 459. 2) Sine (vgl. § 30, blz. 29) zonder: Etiam sine lege poena est 
conscientia. 

Zooals de ablat. modi (§456) staat, waar wij met gebruiken, komt hij ook in 
de plaats van ons voorzetsel zonder, maar dan natuurlijk met een ontkennend 
attribuut. Zoo zegt men in het Latijn niet: sine meo merito,, maar: nullo meo 
merito: Caesar a me nullo meo merito alienus erat. 

Aanm. Absque zonder, komt in klassiek proza niet voor, evenmin 
simul en procul als praepositie (wat procul betreft, zie § 450). 

3) Coram (§312, A. 3) in tegenwoordigheid van, vóór, is meestal adver¬ 
bium, doch kan ook praep. cum abl. zijn: Mihi vero ipsi coram genero meo 
quae dicere ausus es? 

4) Clatn in 't geheim, zonder medeweten van, komt zeer zelden als 
praep. met den ablat. voor: Clam vobis salutem fuga petivit. — In 't oudere 
Latijn heeft het ook den accus.. 

Aanm. Palam in tegenwoordigheid van iemand, komt in goed 
proza niet als praep. voor. 
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V. EENIOE WERKWOORDEN MET VERSCHILLENDE 

CONSTRUCTIE BIJ VERSCHILLENDE BETEEKENIS. 

§ 460. Sommige met de praep. ad en in samengestelde werkwoorden 
herhalen gewoonlijk de praepositie in de eigenlijke, plaatselijke 
beteekenis, maar hebben in eene min of meer overdrachtelijke be- 
teekenis hunnen naamval zonder praepositie (vgl. § 377). 

Aanm. 1. Dit is een gevolg van den aard der voorzetsels, die immers 
eene nadere en duidelijker bepaling geven van de door de naamvallen 

aangeduide betrekkingen (§ 390). 

Adesse in foro, — ad iudicium 
aanwezig zijn op de markt, 
voor het gericht; 

Adgredi ad aliquid overgaan, 
komen tot iets, bijv. ad singu- 
las leges; 

Adire adealoca heengaan naar 
die plaatsen; adire ad Sullam 
naar Sul la gaan; adire ad rem 
publicam zich in staatsdienst 
begeven; 

Ingredi in templum^ intra fines 
binnentreden; ingredi in spem 
hoop (beginnen te) koesteren; 
ingredi in sermonem^ in oratio- 
nem\ 

Inicere aliquem in flammam iemd. 
in de vlammen werpen; se ini¬ 
cere in medios ignis zich midden 
in het vuur werpen; 

Convcnire alicai of alicui rei (ook 
in of ad rem) passen voor iemd. 
of iets, voegen; 
convenit mihi tecam de aliqaa re 
of res mihi convenit tecum^ of res 
convenit inter nos wij komen of 
stemmen met elkander overeen 
over eene zaak. 

adesse alicui iemand bij staan, 
hulp verleenen; 

adgredi aliquem op iemd. afgaan, 
hem aanvallen, ook: zich tot 
iemd. wenden, hem iets verzoe¬ 
ken; adgredi aliquid iets begin¬ 
nen, ondernemen; 

adire ea loca die plaatsen bezoe¬ 
ken; adire Brutum zich tot 
Brutus wenden; adire deos^ 
oracula, aras zich tot de góden, 
de orakels, de altaren wenden 
(om hulp); adire hereditatem eene 
erfenis aanvaarden; adire peri- 
culum zich in gevaar begeven; 

ingredi urbem, pontem, viam de stad, 
debrug,den wegbetreden; vitam 
ingredi een leven aanvangenj 
ingredi sermonem, disputationem 
zijne rede, gesprek, beginnen; 

timorem bonis inicere den goedge- 
zinden vrees inboezemen;/ar^/;i 
rei publicae inicere de fakkel (van 
tweedracht) in den staat werpen; 

convenire aliquem iemd. bezoeken, 
aanspreken, eene samenkomst 
hebben met; 
pax convenit, condiciones convene- 
runt men is het over den vrede, 
over de voorwaarden eens ge¬ 
worden. 
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Aanm. 2. Inire is, ook in eigenlijken zin, geheel transitief (vgl. 
§ 377), dus: 

inire domum. cubile in het huis, inire gratiam ab aliquo zich bemind 
in de slaapkamer gaan; inire maken bij iemd.; inire consulatum^ 
viam eenen weg inslaan; societntem het consulaat aanvaar¬ 

den, een bondgenootschap aangaan; 
inire rationem overleggen. 

Daarenboven lette men nog op de volgende werkwoorden: 

Antecedere in ruimte of tijd voorafgaan, overdr. overtref¬ 
fen, heeft bi] Caesar alleen den accusativus; bij Cicero heeft het 
den accusativus in de beteekenis: in ruimte voorafgaan; bij 
tijdbepalingen en overdrachtelijk gebruikt hij echter den dati- 
vus: expeditus antecesserat legio nes; maar: aeiate alicui antecedere^ 
longe ceteris studiis antecedere, 

Anteire voorafgaan, overtreffen, heeft, zoowel eigenlijk als 
overdrachtelijk, gewoonlijk den dativus, doch ook den accusativus. 

Gavere alicui voorzichtig zorg dragen voor iemd.; cavere 
aliquem of aliquid en ab aliquo of ab aliqua re zich wach¬ 
ten voor iemd. of iets, op zijn hoede zijn: cave canem, cave a 
veneno. 

Consulere alicui zorgen voor iemd.; consulere aliquem 
iemd. om raad vragen, raadplegen. 

Defendere aliquem verdedigen; defendere iniuriam afwe¬ 
ren; defendere provinciam a calamitate behoeden voor, be¬ 
schermen tegen. 

Praestare alicui aliqua re iemd. in iets overtreffen; 
praestare aliquem (ook aliquid) voor iemd. (iets) in staan; praestare 
aliquid iets verrichten, uitvoeren, bewijzen; praestare se 
virum zich een man betoonen. 

Prospicere alicui zorgen voor; prospic^re aliquid van te 
voren zien, voorzien. 

Temperare sibi zich matigen, onthouden; temperare ho mini 
iemd. verschoonen; temperare rei (bijv. iraé) matigen, zich 
matigen in; temperare (gewoonlijk zonder sibï) ab aliqua re zich 
van eene zaak onthouden; temperare rem inrichten, besturen. 

Timere aliquid of aliquem vreezen, bang zijn voor; 
timere alicui vreezen, bezorgd zijn voor iemds. belan¬ 
gen; timere de bezorgd zijn met betrekking tot iets; timere 
aliquid ab aliquo iels vreezen of duchten van (den kant 
van) iemd.. 
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VI. GRIEKSCH GEBRUIK DER CASUS BIJ DICHTERS. 

§ 461. Veelal door den invloed hunner Grieksche voorbeelden geleid, kwamen 
de dichters uit het einde der republiek en latere prozaschrijvers, die hen volg¬ 
den, er toe, om een betrekkelijk veelvuldig gebruik te maken van naamvallen in 
eene beteekenis, die wel niet rechtstreeks indruischte tegen den aard der Latijn- 
sche taal, maar toch in goed proza óf niet óf niet meer voorkwam. 

1) Zoo werden door hen passieve werkwoorden, vooral in het partic. perf., 
met den accus. verbonden*zoodat ze de beteekenis hadden der Grieksche media 
(vgl. §§ 226, A. 2 en 200). Men vindt aldus gebruikt de werkwoorden van aantrekken, 
uittrekken, bekransen enz., bijv.: (Hector) redit exuvias indutus Achillis na 
zich aangedaan te hebben, bekleed met (Verg. Aen. 2, 275); in proza 
zou men zeggen: exuviis indutus. - Caput nectentur oliva zij zullen zich 
het hoofd met een olijfkrans omvlechten (Verg. Aen. 5, 309). - Verder: 
Expleri mentent nequit, letterlijk: hij kan zich het gemoed niet vervullen, 
kan zijn gemoed niet vervullen, verzadigen (Verg. Aen. 1, 713). 

Aanm. Het uitgangspunt voor deze constructie moet wellicht gezocht 
worden in het part. perf. indutus, dat reeds bij Plautus een objects-acc. bij 
zich had; mede onder inwerking van het Grieksch ging de acc. dan op 
andere participia, en vervolgens ook op vormen van het verbum finitum 
over; nog Vergilius echter heeft ongeveer achtmaal zooveel gevallen met 
het part., als met het verbum fin.. 

§ 462. 2) Dichters en latere prozaschrijvers gebruiken voorts in navolging 
van het Grieksch den accus. bij verba, participia en adiectiva, om het deel 
van het lichaam aan te wijzen, ten opzichte waarvan of waaraan de 
handeling of eigenschap wordt waargenomen (Accus. Graecus): Tremit artüs 
trilt aan zijne leden (Verg. georg. 3, 84). - Hannibal adversum femur 
tragula ictus cecidit van voren in de heup getroffen (Liv. 21, 7, 10). -- 
Pectora duro transfossi ligno de borst doorboord door het harde hout 
(Verg. Aen. 9, 543). — Os umerosque deo similis in gelaat en schouders 
een god gelijk (Verg. Aen. 1, 589). 

In klassiek proza bezigt men in deze gevallen den ablat. (§ 428). 

C. Verschillend gebruik der nomina in het Latijn 
en in onze taal. i) 

1. HET SUBSTANTIVUM. 

§ 463. Ten opzichte van het gebruik van het getal wijkt het Latijn 
in enkele punten af van onze taal: 

d) Stofnamen worden meer in den pluralis gebruikt dan bij 
ons; dit verschil heeft daarin zijn grond, dat de stofnaam in het Latqn 
veel meer overdrachtelijke beteekenissen heeft of kan hebben. — Zooals 
wij kunnen zeggen: de bronzen van het museum te Napels, 
de terracotten van Tanagra, de Fransche wijnen, de ijzers 
zijn losgegaan, enz., zoo heeft men in ’t Latijn: 

1) Ofschoon veel van hetgeen in dit gedeelte (en ook elders) staat, streng genomen 
eerder in de Stilistiek (stijlleer) dan in de Syntaxis thuis hoort, houdt het toch met de 
laatste zoo nauw verband, dat het reeds daarom moeilijk hier kon worden weggelaten. 

WOLTJER, Lat. Gramm* 6e druk. 20 
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aes koper, aera koperen beelden, tafels, munten 
cera was, cerae stukken was, wastafeltjes 
grando hagel, grandines hagelbuien 
nix sneeuw, nives sneeuwjacht, sneeuwvlokken 
sal zout, sales geestige gezegden enz. (vgl. § 131, A. 2). 

Vooral dichters maken van den pluralis een ruim gebruik. 

Aanm. 1. Omgekeerd staan namen van planten en dieren dikwijls 
in 't enkelvoud, waar wij het meervoud gebruiken of door een samen¬ 
gesteld zelfstandig naamwoord de stof nader aanduiden: Boni assiduique 
domini villa abundat porco, haedo, agno, gallina, lacte^ caseo^ melle 
zwijnen of zwijnevleesch enz. (Cic. Cato 56) (vgl. 't fr. du porc 
enz.). - PulvJnus rosa fartus een kussen, met rozen (of rozebla- 
deren) gevuld. Vgl. ook § 129, A. 1 en 3. 

Aanm. 2. Een eigenaardig gebruik van dichters is het, dat zij soms den 
pluralis gebruiken om grootheid, pracht en voortreffelijkheid aan 
te duiden, bijv. monstra (ééne) slang; Priami regna het rijk van Priamus. 
In proza wordt deze pluralis intensivus zelden gevonden. 

Veel vaker gebruiken echter met name de epische en elegische dichters 
onder den dwang van het metrum den pluralis, waar in proza de 
singularis staan zou, en omgekeerd, zonder eenig verschil van betee- 
kenis. Men spreekt dan van een pluralis (en singularis) poëticus: 
otia, silentia; aequora^ pectora, tecta, enz.. De oorzaak van deze poë¬ 
tische enallage der numeri is daarin gelegen, dat de door de Romeinen 
van de Grieken overgenomen dactylische versmaat eigenlijk niet paste bij 
den rhythmus der Latijnsche taal. Van de poëzie is dit gebruik dan ook 
in het meer dichterlijke proza overgegaan: zoo heeft Liv. 5, 16, 11 in een 
orakel templa van één tempel. 

§ 464. b) Ook de abstracta worden meer in ’t meervoud 
gebezigd dan bij ons; vooral merke men op, dat, waar er van eene 
eigenschap, een toestand enz. van meerdere personen sprake is, 
het Latijn dikwijls het meervoud gebruikt, waar wij het enkelvoud 
hebben. Dit laatste geldt ook van concreta: 

Pythagorei soliti sant me nies suas a cogitationum intentione cantu 
fidibusque ad tranquillitatem traducere, - Hostes ter ga verterunt. - 
Oermani ingenti magnitudine corporum sant. 

Ook bij uitbreiding van beteekenis: 

Suae quemque malae cogitationes conscientiaeque animi terrent 

Zoo vindt men verder: audaciae (soorten van vermetelheid)^ 
qaieteSy fugae^ immortalitates^ invidiae^ metüs^ mortes txsz.. 

Ook dit gebruik is bij dichters nog veel uitge.breider. 
Over de pluralia (en singularia) tantum vgl. § 130 (en § 129). 

2. HET ADIECTIVUM. 

a) Adiectiva adverbialiter of substantive gebruikt. 

§ 465. De adiectiva extremus, imus^ infimus, intimus, medius, novis- 
simus, postremus, primus, summus, ultimus worden, ook wanneer zij 
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een deel van een voorwerp te kennen geven, in hetzelfde 
geslacht, getal en naamval geplaatst als het substantivum; dus: 

op den top van den berg \ . 
, JU ( in summo monie 
boven op den berg ) 
in het midden van het woud 1 . 

, • u A j ( in media silva midden in het woud j 
met de toppen der vingers aanraken extremis digitis 

[attingere: 
Prima luce summus mons a Labieno tenebatur. - Tantum bellam 

Cn. Pompeius extrema hieme apparavit^ ineunte vere suscepii^ 
media ae state confecit. — Persuadent mathematici ter ram in medio 
man do sitam quasi puncti instar obtinere. 

Aanm. 1. Zooals men ziet, staan deze adiectiva gewoonlijk vóór het 
substantivum; zij kunnen echter ook volgen: in coUe medio (Caes. Gall. 1,24), 
in colle summo (7, 69); in foro medio (Cic. Verr. 5, 161); (maar ook: in 

'medio foro (3, 105), medio in foro (4, 86)). 
Somtijds maakt echter de plaats verschil in beteekenis: medius collis 

het midden van den heuvel of de middelste heuvel, collis medius 
de middelste heuvel. 

Aanm. 2. Uitdrukkingen als: de slag bij Cannae, Miltiades van 
Athene, Protagoras van Abdêra, een oorlog ter zee enz. worden 
in ’t Latijn gewoonlijk door attributieve adiectiva weergegeven: pugna 
Cannensisy Miltiades Atheniensis, Protagoras AbderUes, belluni maritimum. 

§ 466. In het Latijn gebruikt men somtijds praedicatieve adiectiva, 
waar wij adverbia of adverbiale uitdrukkingen bezigen, bijv.: 

primus (van meer dan twee) 
prior (van twee: § 470) 
postremus^ novissimus 
unus, solus 
totus 
proximus 
rarus 
vivus 
sciens, prudens 
invïtus 
lubens 

I het eerst 

het laatst 
alleen 
geheel en al 
het naastbij 
hier en daar 
bij 't leven 
met inzicht, opzet 
tegen den zin, ongaarne 
gewillig, enz.: 

Quarta est urbs Syracusis, quae, quia postrema coaedificata est^ 
Neapolis nominatur. — Nunquam conferti^ sed rari magnisque intervallis 
proeliabantur. - Soli hoe sapienti contingit, ut nihil faciat invitus^ 
nihil dolenSf nihil coactus. - Hi orbes medii inter se dividuntur. 

Aanm. 1. Dit gebruik van adiectiva, dat zich in het klassieke Latijn 
binnen tamelijk enge grenzen houdt, neemt bij dichters en niet-klassieke 
prozaschrijvers veel grootere afmetingen aan: bijv. Hor. carm. 1, 2, 45: 
serus in caeliun redeas. — Liv. 1, 16, 7: sub Hm is abiit, enz.; zoo vindt 
men in de omgangstaal ook praedicatief gebruikt nullus (= noti), bijv. bij 
Ter.: memini, tametsi nullus moneas (daarnaar ook Catullus, Ovidius, e. a.). 

20^ 
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Aanm. 2. Naast primus gebruikt men ook de adverbia primum en 
primo (vgl. § 161,. A. 1, 2 en 3). Terwijl primus bij het onderwerp 
of voorwerp behoort (= de eerste, die ... .), behooren primum en 
primo bij het gezegde. 

Primum en primo verschillen aldus, dat primum (ten eerste, in de 
eerste plaats) meer de logische, primo (eerst, aanvankelijk) meer 
de chronologische volgorde aangeeft: 

L. Piso ille Frugi legem de pecuniis repetundis primus tulit. — Haec 
constitutio primum (niet primo) habet aequabilitatem quandam magnum, 
deinde firmitudinem. - (Ait Aristoteles), Lysiam primo profiteri solitum 
artem esse dicendi; deinde oratio nes eum scribere aliis coepisse. - Datur 
petentibus venia dissuadente primo Vercingetorige, post concedente. 

Dikwijls echter wordt het onderscheid niet streng in acht genomen en 
staat primum, waar men primo zou verwachten. Primum is ook voor de 
eerste maal, eerst (§ 162, A. 1): 

P. Decius primum pater, post aliquot annos filius se pro salute 
populi Romani devovit. 

§ 467. Ook in het Latijn kunnen adiectiva en participia ge¬ 

substantiveerd, d. i. als substantiva gebruikt worden, 'tzij door¬ 

dat men met den begripsinhoud van een adiect. (of part.) onbewust 

de algemeene voorstelling van een persoon, eene zaak, een toestand enz. 

verbond (bijv. boni, honestum), ’tzij door bewuste weglating van een 

substantivum, dat uit den samenhang gemakkelijk kan worden opge¬ 

maakt, omdat het adiectivum er bijzonder dikwijls mee verbonden werd 

(bijv. tertiana (febris), continens (terra), enz.). Vgl. § 598. 

Afgezien echter daarvan, dat de duidelijkheid geen schade mag lijden, 

houdt in het klassieke Latijn deze substantiveering nauw verband met 

genus, numerus, casus en stam der adiectiva: 

1) Men gebruikt niet gaarne het masc. sing. van een adiec¬ 

tivum of participium als substantivum in den nominat. of 

den accus. zonder praepositie, tenzij in verbinding met een pronomen 

(dat dan als subst. dienst doet): dus liever vir sapiens of homo sapiens 

een wijze, vir of homo doctus een geleerde, homo avarus een gierigaard; 

maar: nemo doctus geen geleerde, doctissimus qaisque iedere geleerde; 

homo Romanos of Romanos aliquis of Romanos quidam een Romein. 

2) In 't femininum kan een adiect. in 't geheel niet als substant. 

gebruikt worden, tenzij het door het gebruik werkelijk een substan¬ 

tivum geworden is, zooals praerogativa (centuria), laeva (manos): vgl. 

§ 468, A. 3. 

§ 468. 3) In het neutrum singulare worden in alle naamvallen 

vele adiectiva (vooral o-stammen, minder dikwijls i-stammen) als sub¬ 

stantiva gebruikt, met name als abstracta: bonom, honestum het 

goede, verum het ware, falsum het onware, inane het ijdele: 

Lex est recti praeceptio pravique depulsio. Vgl. ook § 408. 
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4) In den pluralis komt het masculinum van gesubstanti¬ 
veerde adiectiva en participia in alle naamvallen dikwijls voor, het 
neutrum bij voorkeur alleen in den nominat. en accus.: docti ge¬ 
leerden, divites rijken, boni welgezinden, nosiri de onzen; bona goederen, 
dicta gezegden, futara het toekomstige, omnia alle dingen (maar liever: 
omnium rerum^ ofschoon zelfs bij Cicero ook uitdrukkingen als in omni¬ 
bus, de omnibus, his expositis e. d. niet zelden voorkomen): 

Quid est tam commune, quam spiritus vivis, terra mortuis? — 
Sapiens et praeterita grate meminit et praesentibus ita potitur, 
ut animadvertat, quanta sint ea, quamque iucunda, 

Aanm. 1. Bij de gesubstantiveerde adiectiva en participia, 
voorzoover ze personen aanduiden, kunnen adiectiva numeralia 
staan; doch zelden vindt men er andere adiectiva bij, dus: omnes 
stulti, multi boni', doch niet: veri sapientes, maar vere sap ie nt es de 
ware wijzen; niet magni docti, maar homines doctissimi groote ge¬ 
leerden; zoo ook: inimicissimi aartsvijanden, leviter aegrotantes 

lichte zieken. 
Bij de neutra kunnen ook andere adiectiva gevoegd worden: praeclarum 

responsum een beroemd antwoord (daar echter in het gesubstantiveerde 
partic. het verbum nog gevoeld werd, kan men ook zeggen: malta acute 
responsa) ', summum bonum enz.. 

Aanm. 2. Bij eigennamen plaatst men gewoonlijk geene adiectiva, 
tenzij ze eerw bijnaam, eene afstamming of eene philosophische 
school te kennen geven; anders voegt men eerst een substantief als 
appositie bij den eigennaam: Cato Maior, Cicero Arpinas, Zeno Stoicus; 
maar: Plato, doctissimus homo; Corinthus, urbs amplissima. 

Aanm. 3. Eenige adiectiva zijn geheel in substantiva overgegaan, 
als: patria (f.), dextra (f.), hiberna (n.); amicus, aequalis, iuvenis, adules- 
cens, sapiens (in de philosophische taal: een wijze, wijsgeer), enz.. 

b) Comparatio der adiectiva. 

§ 469. Wanneer op een comparativus die als bepaling bij een 
substantivum in een casus obliquus staat, quam volgt (in plaats 
van den ablat. comparat.: § 432), moet men bij quam een nieuw 
werkwoord voegen: 

Homini honesto, sed non gratiosiori, quam Cn. Calidius est, argen¬ 
tum reddidit - Magis idoneum, quam ego sum, ad eam causam 
profecto reperies neminem. 

Aanm. 1. In 't laatste voorbeeld echter zou men ook kunnen zeggen: 
quam me, ofschoon de eerste wijze van uitdrukking juister is. 

Aanm. 2. Somtijds kan men den ablat. na den comparat. door een ge- 
heelen zin met quam vervangen, bijv. in: opinione, exspectatione, spe, aequo\ 

Latius opinione malum disserninatum est(= latius quam opinamur). 

Aanm. 3. Bij plus, amplius, minus, longius kan men, wanneer men 
getal- of maatbepalingen aangeeft, quam weglaten, zonder den 

ablat. te gebruiken. 
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Men heeft dus drie constructies: lo plus quam.) 20 plus met denzelfden 
casus als na quam] en 3^ plus gevolgd door den ablativus: 

Fieri non poterat, ut plus quam decem me dim na ex iugero exara- 
rent. - Gastra non longius milia passuum octo aberant. - Gastra 
amplius milibus passuum octo in latitudinem patebant. 

Zoo zegt men ook: Maior arinos sexaginta natus (Dionysius) decessit. 

§ 470. Wanneer slechts van twee zaken sprake is, die vergeleken 
worden, gebruikt men in het Latijn den comparativus; in onze taal 
bezigen wij dan den superlativus of den positivus: Italia inferior 
Beneden-ltalië. - Maior pars hominum 't grootste deel der menschen: 

Daas a te accepi epistalas. Respondebo igitur priori prius. 

§ 470a. Wanneer twee eigenschappen van één voorwerp met elkander 
vergeleken worden, gebruikt men in 't Latijn gewoonlijk, evenals wij, niet den 
comparativus, maar het adverbium magis] in het Latijn mag men echter 
ook beide adiectiva in den comparativus plaatsen: 

Magis facilis disputatio est quam necessaria, — Hic orator acutior 
est quam ornatior. 

AanM. De tweede constructie laat zich moeilijk logisch verklaren: de 
comparatief-uitgang van het eerste adiectivum schijnt eenvoudig op het 
tweede te zijn overgegaan. 

§ 471. De comparativus wordt in het Latijn ook gebruikt zonder 
dat eene vergelijking uitgesproken wordt; deze laat zich dan echter wel 
denken: het tweede lid der vergelijking was namelijk: het gewone, 
de rechte, juiste maat: wij vertalen door de bijwoorden: al te, te, 
tamelijk, wat, een weinig, naarmate het verband het meebrengt: 

Omnia plerumqae^ quae absant^ vehementius hominum menfes 
perturbant. - Eo anno frumentum in Oallia propter siccitates angus- 
tius provenerat - Qui plu ra loquitar, is ineptus esse dicitur. - 
Senectus est natura loquacior. 

Aanm. 1. Uitdrukkingen als te groot, dan dat worden in klassiek Latijn 
vertaald door den comparativus met ut: maior, quam ut: 

Isocrates maiore mihi in gen i o videtur esse, quam ut cum Lysia com~ 
paretur. 

Sedert Livius zeide men ook maior, quam qui, Vgl. § 530, Aanm.. 

Aanm. 2. Over longum est, het zou te lang duren, vgl. § 514. 

§ 472. De superlativus geeft niet alleen den hoogsten graad 
te kennen (relativus), maar zeer dikwijls ook, zonder vergelijking, 
eenen zeer hoogen graad (elativus), zoodat wij door zeer, 
hoogst, buitengewoon enz. moeten vertalen: 

Ex quattuor urbibus maxi mis constare dicitur urbs Syracusae. — 
Oratissimae mihi tuae litterae fuerunt. 
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Tot versterking van den superlativus dienen de woorden: multo 
en longë verreweg, vel zelfs, misschien, unus, unus omnium 

aller- (vgl. § 124): 
Sueborum gens est longe maxima et bellicosissima Qermanorum 

omnium. — Centuriplni erat civitas totius Siciliae multo maxima. — 
Protagoras, sophistes temporibus illis vel maximus, Atheniensium 
iussu est urbe exterminatus. — Miltiades et gloria maiorum et sua 
modestia unus omnium maxime florebat. 

Aanm. 1. Zoo - mogelijk wordt in ’t Latijn uitgedrukt door quam 

en den superlativus met of zonder possum: 

lugurtha quam maximas potest copias armat. - Exercenda est me- 
moria ediscendis ad verbum quam plurimis et nostris scriptis et alienis* 

Aanm. 2. a) Dikwijls vindt men in het Latijn een superlativus (in 
den sing.) vóór quisque (in de bet. ieder, alle), om eene klasse van 
personen of dingen aan te geven (vgl. §490); wij kunnen in dit geval ook 
den superlativus gebruiken, maar geven quisque dikwijls weer door een 
adverbium: telkens, altijd, juist: fortissimus quisque \yx\si de dappersten; 

In omni arte optimum quidque rarissimum est. 

b) Hoe meer iemand . . . ., des te . . . . (waarin wij een compa¬ 
ratief gebruiken) wordt in het Latijn weergegeven door ut quisque .... 

ita met superlativi: 

Ut quisque est vir optimus, ita difficillime esse alios improbos 

suspicatur. 

Men mag echter ook quo quis . ... eo met comparativi gebruiken: 

Voluptas quo est maior, eo ma gis mentem ex sua sede et statu demovet. 

3) PRONOMINA, 

a) Pronomen personale. 

§ 473. 1) Als genetivus obiectivus (§ 403) gebruikt men bij 
substantiva, adiectiva en verba, van het pronomen personale de 
vormen: mei, tui, sui, nostri, vestri: 

Clodius nihil contra me fecit odio mei, sed odio severitatis, odio rei 
publicae, — Habetis ducem memorem vestri, oblitum sui. 

2) Als genetivus partitivus gebruikt men eveneens mei, tui, 
sui, doch niet nostri, vestri, maar nostrum, vestrum: • 

Critoni non persuasi me hinc avolaturum neque mei quicquam reik- 
iurum. — Quis est nostrum liberaliter educatus cui non educatores 
cum grata rêcordatione in mente versentur? - Incertum est, quam longa 
cuiusque nostrum vita futura sit. 

Aanm. Quis nostrorum = wie der onzen: vgl. § 169, A. 4. 

3) Den genetivus possessivus der pronomina personalia van 
den Isten en 2den pers. (en van het reflexivum) kan men niet ge¬ 

bruiken: zie § 474. 
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§ 473a. De als pronomen personale van den derden per¬ 
soon gebruikte vormen van is worden, wanneer de nadruk er niet op 
valt, dikwijls weggelaten; zoo altijd, wanneer het pronomen als object 
een voorafgaand object (in denzelfden naamval dus) zou moeten vervangen: 

Fratrem tuum in ceteris rebus laudo; in hac una reprehendere cogor, — 
{Caesar oppidum Noviodunum) ex itinere oppugnare conatas^ quod 
vacuum ab defensoribus esse audiebat, propter latitudinem fossae e^tpug^ 
nare non potuit 

b) Pronomen possessivum. 

§ 474. a) In plaats van den genetivus possessivus der prono¬ 
mina personalia van den Isten en 2den pers. (en van het reflexivum) 
gebruikt men de pronomina possessiva: men vertaalt dus: Dat 
is de schuld van de rechters, niet van mij: Haec iudicumculpa, 
non mea est (Cic. Phil. 11, 11): 

Nulla in lege nostra reperietur maleficium exsilio esse multatum. 

De appositie en de bepaling bij een pron. poss. staan echter 
weder in den genet.: 

luravi rem publicam mea unius opera esse salvam, 

Aanm. 1. Gewoonlijk echter zegt men: omnium nostrum, n\ti noster 
omnium (ook niet nostrum omnium)'. 

Patria communis est parens omnium nostrum, 

Aanm. 2. Dikwijls heeft het pronom. possess. de sterkere beteekenis, 
die wij door toevoeging van eigen te kennen geven; 

Maiores nosiri suos agros studiosecolebant, non alienos cupide appetebant, 
Vgl. ook het laatste voorbeeld van § 472. 

b) In plaats van het ontbrekende niet-reflexieve pronomen pos¬ 
sessivum van den 3den persoon gebruikt men den genetivus 
van het determinativum, meestal van is: eius^ eorum, earum (vgl. § 169): 

Aliqui casus eius consilium peremit. 

§ 475. Het pronomen possessivum wordt meestal wegge¬ 
laten,^ wanneer de nadruk er niet op valt en uit den samenhang 
duidelijk genoeg op te maken is, wiens bezit bedoeld wordt: 

Apte, distincte, ornate dicere, in eo studio aetatem consumpsi. - 
Manus lava et cena. 

c) Pronomen reflexivum. 

§ 476. A. Een afzonderlijken vorm voor het reflexivum 
heeft in het Latijn alleen het pronomen personale (en possessivum) van 
den derden persoon (§ 168): 5a/, sibi^ se, se; possess. saus. 
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De pronomina personalia (en possessiva) van den eersten en 
tweeden persoon kunnen zoowel niet-reflexief als reflexief 

gebruikt worden; dus: 

niet- ƒ me amat 
reflex. \ meam libram legit 

I me amo 
\ meam libram lego 

maar: 

niet- \ eam amat 
reflex. \ eias libram legit 

( se amat 
reflex. ^ libram legit 

B. Het pronomen reflexivum kan direct of indirect ge¬ 

bruikt worden. 

10. Direct reflexivum. Direct gebruikt staat het pronomen 
reflexivum in alle zinnen, waarin het pronomen van den 3den 
persoon het (logisch) subject van denzelfden zin aanduidt 

(daarop ^terugslaat’'): 

Est amans sai virtas, - Deforme est de se ipsam praedicare, — 
Veneti se saaqae omnia Caesari dediderant — Alexander^ cam 
interemisset Clitam^ familiarem saam^ vix a se manos abstinait 

Zoo vindt men den genet, sai in: sai defendendi caasd uit zelf¬ 
verdediging (vgl. § 435); - desideriam sai relinqaere verlangen 
naar zich achterlaten; -. similis sai zijns gelijke; - pars sai 
een deel van zich zelf. 

Aanm. I. Men noemt logisch subject het subject dat handelend, 
werkend optreedt, in tegenstelling met het grammatische subject, dat 

ook passief kan zijn. 
Gewoonlijk is het logische subject ook het grammatische. Is dit in een 

zin niet het geval, dan slaat het pronomen reflexivum op het 
logische, niet op het grammatische subject, bijv.: Sapientiam nun- 
quam sai paenitet. Hier staat sapientiam, waarop sui slaat, wel is waar in 
den accus. bij het impersonale paenitet (§ 380), maar is toch naar den 
zin het handelende subject (= sapiens nunquam, quod paenitere possit 
facit). - Has adversus copias spes ornnis consistebat Qatami in se 
locique natura (= Datames omnem spem collocabat in se). 

Aanm. 2. Participia en ablalivi absoluti vormen geen nieuwe 
zinnen, maar zijn slechts deelen van den zin; derhalve slaat het pron. 
reflex, ook in deze op het logische subject van den zin: 

Caesar exercitu per se comparato pestibus rem publicam libera- 
vit — Invitis suis civibus nactus est imperium. 

§ 477. 20. Indirect reflexivum. Indirect gebruikt staat het 
pronomen reflexivum in afhankelijke zinnen, waarin het pro¬ 
nomen van den 3den persoon het subject van den hoofdzin 
aanduidt, mits de afhankelijke zin de gedachte (den wil, de 
bedoeling) van het subject van den hoofdzin uitdrukt: 
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A Pyrrho perfuga senatui est polliciius se venenum regi daturum 
et eum necaturum (§ 588). — Dionysius instituit at (filiae) can- 
dentibas iuglandium putaminibas barbam sibi et capillum adurerent. 

Maar: Aranti Cincinnato nuntiatum est eum dictatorem esse factum, want 
hier slaat het pronomen (eum) niet op het (logische) subject van den hoofdzin 
(nuntius). - Epaminondas fuit disertus, ut nemo ei Thebanus par esset eloquen- 
tia^ want hier drukt de afhankelijke zin zonder meer een gevolg, een graad 
uit, niet de gedachte, de bedoéling van het subject in den hoofdzin. 

§ 478. Het possessivum suus kan ook dan gebruikt worden, wanneer het 
niet op het subject van den zin slaat, maar op een object in de nabij¬ 
heid; suus heeft dan den nadruk (= zijn eigen: §474, A.2); men vindt het 
zoo vooral bij quisque: ^ 

Hannibalem siii cives ex urbe eiecerunt. — Desinant improbi insidiari do mi 
suae consulL — Hostibus v iet is sua reddiderunt. — Sua quemque fraus et 
suus terror maxime vexaty suiim quemque scelus agitat amentiaque adficit. — 
lustitia est animi affectio suum cuique tribuens. 

Aanm. 1. Staat het object ver van het pronomen verwijderd en 
heeft dit niet den nadruk, dan gebruikt men eius\ Deum agnoscis ex 
operibus eius. Somtijds beslist de duidelijkheid van den zin, of men suus 
of eius gebruikt. 

Aanm. 2. Op zich zelf = per se: Nihil ipse per sese sine Sulla 
facere potuerunt. 

Aanm. 3. In een afhankelijken zin kan het pron. reflexivum meer¬ 
malen voorkomen en daarbij op verschillende subjecten betrekking 
hebben, namelijk op dat van den hoofdzin en op dat van den afhan¬ 
kelijken zin: 

Ariovistus respondit quod sibi (% 477) Caesar denuntiaret se (% 477) 
Aeduorum iniurias non neglecturum, — neminem secum (§ 477) sine sua 
(§ 476) pernicie contendisse: sibi slaat op het subject van den hoofdzin 
(Ariovistus)] se op dat van den regeerenden zin (Caesar denuntiaret)] 
secum weer op het subject van den hoofdzin (Ariovistus respondit)] sua 
echter op het subject van den zin, waarin het staat (nemo mecum sine sua 
pernicie contendit). 

Aanm. 4. Somtijds wordt ipse (§ 481) gebruikt in de plaats van 
het pron. reflexivum, wanneer er namelijk eene tegenstelling is en 
het niet duidelijk zou blijken, of het reflexivum op het subject van den 
regeerenden of van den afhankelijken zin zou slaan: 

lugurtha legatos ad consulent mittit^ qui tantummodo ipsi liberisque 
vitam peterent, alia omnia dederent populo Romano. 

§ 478fl. Gelijk reeds in § 168, A. 2 opge|;nerkt werd, bezit het Latijn geen prono¬ 
men reciprocum (elkander). Gewoonlijk wordt de wederkeerigheidsverhouding 
uitgedrukt door inter se (vos, nos), zonder se: Inter sese aspiciebant. 

Men kan ook tweemaal alter (bij twee pers.), of alius (bij meer dan twee 
pers.) gebruiken (in verschillende naamvallen): Alter alteri atixilio erat. 
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d) Pronomen demonstrativum. 

§ 479. Hic wijst op iets, dat (tijdelijk en plaatselijk) betrekking 
heeft op den spreker (den Isten pers.), 

iste op hetgeen betrekking heeft op den aangesprokene 
(den 2den pers.), 

/7/e op een persoon of zaak, die verwijderd is (bij den 
3den pers.): 

Mihi nee iste liber notus est nee illi (tres); sed haee mea eulpa 
est. — Multae istaram arborum (die gij daar ziet) mea manu 
sant satae. 

Aanm. 1. ///^, bij een substantivum geplaatst, beteekent dikwijls die 

bekende, beroemde of beruchte: 

Appiiis ille Caecus Appiam viam munivit. — Honestum illud Solo nis 
estf quod ait versiculo quodam, senescere se malta in dies addiscentem. 

Aanm. 2. Hie en is (§ 480) kunnen beide vertaald worden door deze, 
maar hie wijst altijd aan wat in gedachte of werkelijkheid tegenwoordig 
is bij den spreker, terwijl is slechts in 't algemeen slaat op iets, dat 

reeds genoemd is. 
Hic slaat dikwijls op hetgeen volgt: 

Ambiorix ad hunc rnodum (op de volgende wijze) locutus est (Caes. 

Gall. 5, 27, 1). 

Ook ille kan wijzen op het volgende, maar met meer nadruk en 
tevens in tegenstelling met hetgeen voorafgaat: 

Tantum illud vereor, ne quosdam privata amicitia lugurthae trans¬ 

versos agat. 

Aanm. 3. Wanneer hic en ille slaan op woorden die voorafgaan, 
heeft hic gewoon lijk betrekking op het laatstgenoemde, ille op het 
eerstgenoemde. Niet zelden echter wordt van dezen regel afgeweken 
en slaat hic op hetgeen eerst genoemd is, omdat dit in den gedachten¬ 
gang van den schrijver of spreker de eerste en naaste plaats inneemt: 

Cave Catoni anteponas ne istum quidem ipsum quem Apollo, ut ais^ 
sapientissimum iudicavit. huius (Catonis) enim facta^ illius (Socratis) 
dicta laudantur. 

Aanm. 4. In zinnen en uitdrukkingen met quidem - sed (zelden 
tarnen) wel — maar, plaatst men vóór «gewoonlijk een pronomen 
(bij een verbum een pronomen personale, bij een substantivum ille), 
dat het in het voorafgaande verbum besloten subject (pron. pers.) of het 
voorafgaande substantivum weer opneemt en scherp doet uitkomen. 

In plaats van ego quidem zeide men gewoonlijk equidem (d. i. de 
aanwijzende partikel e -|- quidem), dat men ten onrechte als ontstaan 
beschouwde uit ego quidem: 

In eo non tu quidem tota re, sed temporibus errasti. — Consuluisti me 
per litteras de Capua tu quidem, sed idem de Casilino respondissem. — 
Veterani sunt fortes illi quidem, sed nimis feroces. — Multi esse Latini 
libri diciintur, scripti inconsiderate ab Epicureis, optimis illis quidem 
viris, sed non satis eruditis. 

Locutus sum de re publica, minus equidem libere quam mea consue- 
tudo, liberius tarnen quam periculi minae postulabant. 
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e) Pronomen determinativum. 

§ 480. Is, ea, id is, gelijk reeds vroeger opgemerkt werd, in de 
eerste plaats determinativum, zoodat het een begrip nader bepaalt: 
is . . qui hij . . die; is . . ut van dien aard, zulk een . . dat. 

Het kan echter ook demonstrativum zijn, namelijk wanneer het 
slaat op een voorgaand woord (deze), of wanneer het gelijk is aan 
ons pronomen personale van den derden persoon: hij, zij, het: 

a) Eum, qui palam est adversarius^ facile cavendo vitare possis, — 
Animi neque admirantur neque requirunt rationes earum rerum, quas 
semper vident. — Est nobis is animus, Quirites, ut nullius audaciae 
cedamus, 

b) Carus fuit Africano superiori noster Ennius, itaque etiam in 
sepulcro Scipionum putatur is esse constitutus ex marmore, 

Aanm. 1. Evenals bij ons, wordt is, ea, id gewoonlijk weggelaten bij 
qui, quae, quod, wanneer het in den zelfden naamval staat als dit laatste 
en geen nadruk behoeft te hebben: 

Dicam quod sentio (Cic. Sest. 85) of: Quod sentio dicam (Cic. Phil. 5,3), 
maar: Certe id dicam quod sentio (Cic. Pis. 32) of ook: Dicam id, 
quod sentio (Cic. Catil. 3, 17). — Felix, qui potuit renim cognoscere causas 
(Verg. georg. 2, 490). 

Aanm. 2. Door et is {et is qiiidem, atque is, isque-, ontkennend 
nee is) wordt eene bijzondere eigenschap van een reeds genoemde persoon 
of zaak op den voorgrond geschoven; het drukt hetzelfde uit als ons: 
en (dat) wel, en nog daarenboven: 

Vincula, et ea sempiterna, ad singularem poenam nefarii sceleris in- 
venta sunt. 

Heeft en dat wel betrekking op een verbum, dan gebruikt men het 
neutrum et id {idquè)\ 

Te, Marce fili, annum iam audientem Cratippum idque A the nis abun- 
dare oportet praeceptis philosophiae. 

In et is {id) quidem kan is {id) ook achterwege blijven. 

Aanm. 3. Et idem* atque idem, idemqiie en tegelijk, en tevens, 
voegen aan een reeds genoemd praedicaat een tweede toe: 

Quidam nimis magnum studium in res obscuras conferunt easdemque 
non necessarias. 

§ 480a [§418]. In het Nederlandsch kunnen wij een pronomen determina¬ 
tivum bezigen in verbinding met een genet, possess. ter vervanging van een 
in het voorafgaande genoemd substantivum, bijv.: Zijn de redevoeringen van 
Demosthenes schooner dan die van Cicero? In het Latijn mag men in dit geval 
geen pronomen determinativum gebruiken; men laat het pronomen 
eenvoudig weg: 

Necessitatis inventa antiquiora sunt quam voluptatis. 
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• Is echter de casus van het pronomen een andere dan die van het vooraf¬ 
gaande substantivum, dan wordt dit laatste herhaald: 

Nulla est celeritas, quae possit cam animi celeritate contendere. 

§ 481. Ipse legt nadruk door tegenoverstelling. Wordt het sub¬ 
ject van den zin tegenover een ander subject gesteld, dan richt ipse 
zich naar het subject; wordt het object tegenover een ander object 
gesteld, dan richt het zich naar het object (zie echter § 677 A.): 
Veritas se ipsa defendet (Cic. ac. 2, 36): niet een ander behoeft 
de waarheid te verdedigen, zij zelf zal het doen: 

Lucretia se ipsa interemit. — Non egeo medicina, me ipse con- 
sölor. — Quaeso, nolïte vosmet ipsos consolari. - Fac ut diligentis- 
sime te ipsum castodias, 

Aanm. Uit de beteekenis van ipse volgt, dat het op velerlei wijze ver¬ 
taald kan worden: 

Ipsa spes inopiam sustentabat (Caes. civ. 3, 49,1) reeds de hoop alleen 
maakte het gebrek dragelijk. 

Valvae se ipsae aperuerunt (Cic. div. 1, 74) de dubbele deuren openden 
zich van zelf. 

A multis ipsa virtus contemnitur (Cic. Lael. 86) door velen wordt zelfs 
de deugd gering geacht. 

M, Cato mortuus est annis LXXXVI ipsis ante me (Ciceronem) consulent 
(Cic. Brut. 61) M. Cato is juist 86 jaar vóór mijn consulaat gestorven. 

In ipsis fluminis ripis proeliabantur (Caes. Gall. 2, 23, 3) zij vochten 
nog tot vlak aan de oevers der rivier, enz.. 

f) Pronomen relativum. 

§ 482. Relativa worden in ’t Latijn dikwijls gebruikt om een 
zelfstandigen zin met een voorgaanden te verbinden, zoodat qui 
gelijk is aan: et is (hió), is (hic) vero, is {hic) autem, is {hic) 
enim, is {hic) igitur; deze conjuncties worden dan echter bij qui 
natuurlijk niet geplaatst (zie § 525 vlgg.): 

Multas ad res perutiles Xenophontis libri sunt: quos (= eos igi¬ 
tur) legite, quaeso, studiose. 

Zoo heeft men in 't Latijn dikwijls verbindingen als: qui cum venisset, 
qui ut abiit, quod ubi audivit, qui postquam dixit, enz.. 

Aanm. 1. Dikwijls heeft er eene verplaatsing van den relatieven zin 
plaats of ook een overgang van het pron. relat. in een zin, die van den 
relatieven zin afhangt; men krijgt dan somtijds twee pron. relat. naast 
elkander en daardoor een zinsverband, dat in onze taal niet behouden 
kan worden. 

Het pron. relat. dat op het voorafgaande substantivum betrekking 
heeft, gaat voorop: 

Magna est vis conscientiae, quam qui negleguni (= hanc enim of eam 
enim qui neglegunt), se ipsi indicant. — Qualia ista bona sunt, quae qui 
habeat, miserrimus esse possit. 

Aanm. 2. Vóór vele conjuncties, als si, nisi, cum, qiiia, quoniam tnz., 
komt dikwijls het pronomen quod (door velen als een oude ablat. 
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beschouwd (= vandaar, daarom), waarschijnlijk echter een adverbiale* 
accus.: lett.: met betrekking waartoe), schijnbaar overtollig, inderdaad 
echter om den zin nauwer met den voorafgaanden te verbinden, met de be- 
teekenis: en dus, daarom, alzoo, namelijk, dikwijls ook niet vertaalbaar: 
qiiod si (niet quodsi) daarom wanneer, wanneer dus nu, bijaldien: 

Tyranni coluntar simiilatione, diimtaxat ad tempus. Quod si forte — ut fit 
pleriimque — ceciderunt, turn intellegitur quam fuerint inopes amicorurn. 

Aanm. 3. Dikwijls wordt het pron. relativum gebruikt in plaats van het 
demonstrativum, alleen om eene nauwere aansluiting te verkrijgen aan het 
voorafgaande. 

§ 483. Verplaatsing van het antecedent (Bijvoegelijk gebruik 
van hel relativum). 

a) Wanneer het pron. relativum vooropgaat, wordt dikwijls het 
substantivum, waarop het relativum betrekking heeft (het 
antecedent!)), uit den hoofdzin in den relatieven zin over¬ 
gebracht, zoodat het relativum adiectivë staat; het demonstrativum 
kan weggelaten worden: 

Quant quisque norit artem, in hac se exerceat. - Quae cupi- 
dit at es a natura proficiscuntur^ facile explentur. - tiabeo quas ad 
eundem litteras misisti. 

Altijd construeert men zoo een adiectivum in den superlativus: 

Agamemno cum devovisset Dianae, quod in suo regno pniche 
rimum natum esset Ulo anno^ immolavit Iphigeniam. Vgl. § 406, 1. 

Aanm. Ook quisque staat in het klassieke Latijn slechts zelden alleen in 
den hoofdzin, bijv.: Tantum quisque laudat, quantuni se posse sperat 
imitari] eerst sedert Livius wordt deze constructie veelvuldiger. Wel echter 
plaatst het klassieke Latijn gaarne quisque in beide zinnen, bijv.: Quod 
cuique obtigit, id quisque teneat. 

§ 484. b) Evenzoo wordt, wanneer het relativum betrekking heeft op eene appo¬ 
sitie, het substantivum appositum altijd in den relatieven zin getrokken: 

Capuaene te putabas, Piso, in qua urbe (dus niet: in urbe in qua) domi- 
cilium quondam superbiae fuit^ consulem esse^ an Roniae., in qua civitate 
(niet: in civitate in qua) omnes ante vos consules senatiii paruerunt? 

§ 485. c) Eindelijk wordt het antecedent in den relatieven zin over¬ 
gebracht in uitdrukkingen als qua prudentia es of quae est tua prudentia en dgl. 
(voor prudentia, qua (abl. qual.: § 457) es, of: quae est tua), waarin het ante¬ 
cedent tot den geheelen zin in eene betrekking staat, die ook door pro c. abl. 
kan worden uitgedrukt (vgl. § 459, b)\ 

Qua prudentia es, nihil te fugiet. - Copiam sententiarum et verborum, 
quae vestra prudentia est, perspexistis. - Qua mollitia sum animi 
ac lenitate, nunquam illius lacrimis ac precibus restitissem. 

Daarnaast (overigens niet volkomen gelijk): 

Tu pro tua prudentia, quid optimum factu sit, videbis. — Mihi pro 
cetera eins audacia atque amentia ne hoe qiiidem mirandum videtur. 

1) Zoo genoemd, omdat het gewoonlijk vóór het pronomen staat {antecédit). 
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Aanm. Het relativum kan ook bijvoegelijk gebruikt worden, zonder- 
dat het antecedent verplaatst wordt: het substantivum is dan voor 
de duidelijkheid na het relativum herhaald (zoo vooral bij Caesar): Erant 
omnino itinera duo\ quibus itineribus domo exire possent. 

§ 486. Wanneer een relatieve zin niet op een enkel woord, maar op een 
geheelen zin slaat, en bij wijze van tusschenzin (parenthetisch) gebruikt 
wordt, versterkt men het pron. relat. (neutr. gener.) gewoonlijk met id, dus: 

id, quod: 

Socrates videtur^ id quod constat inter omnes, primus philosophiam ad 

vitam communem adduxisse. 

g) Pronomen interrogativum. 

§ 487. Quis? staat in den regel substantivë: het vraagt naar 
het voorwerp zelf, niet naar de hoedanigheid; quï^ omgekeerd, 
in den regel adiectivë: het vraagt naar de hoedanigheid. 

Vraagt men naar één van twee zaken of personen, dan gebruikt 
men uter (zoowel substantivë, als adiectivë): 

Quis Kcirthaginiensium pluris fuit Annibale consilio? - Qui locus 
in Graecia tota tam sanctus fuit in quo ullum simulacrum reliquum 
sit? — Quod nomen unquam in orbe terrarum clarius fuit? — Quae 
sententia legis est? — Uter nostrum popularis est? tune an ego? — 
Arar in Rhodanum influit incredibili lenitate, ita ut oculis, in ut ram 
p ar tem fluat^ iudicari non possit. 

Aanm. 1. Somtijds staat bij quis toch nog een substantivum; 
dit moet dan als appositie beschouwd worden: Quis unquam Graecus 
comoediam scrip sit in qua servus primarum partium non Lydus esset? (Cic. 
Flacc. 65): wie, een Griek bedoel ik, enz.; men vraagt naar den naam, 
niet naar de hoedanigheid.—Q^/s locus tam firmum habuit praesidium 
ut tiitus esset? (Cic. Manil. 31): in dit geval wil Cicero den naam der plaats 
weten; in ’t voorbeeld, boven in de paragraaf aangehaald, spreekt hij slechts 
van de hoedanigheid, den aard der plaats. 

Wanneer omgekeerd Cicero zegt: Cupio videre qui id audeat dicere 
(Phil. 5, 6), dan bedoelt hij niet: wie dat durft zeggen, maar: wat voor 
een mensch het is, die dat durft zeggen. Qui is dus eenigermate 'tzelfde 
als qua lis, maar dit laatste vraagt nog bepaalder naar de hoedanigheid. 
Vgl. Sall. Catil. 44, 5. 

Gelijk echter reeds in § .176 opgemerkt werd, gaat de onderscheiding tus- 
schen quis en qui niet altijd op: quis komt ook zonder meer adiectivë voor. 
In het neutrum evenwel wordt het verschil steeds in acht genomen: quod 
wordt altijd adiectivë gebruikt, quid altijd substantivë: Quod erat 
tempus? quid causae est? quid hominis est? enz. (zie § 408). 

In Quid praeclarum non idem arduum! (Cic. Tusc. 84) is praeclarum 
praedicatief (= quid, quod praeclarum est): Wat is er voortreffelijk, 
dat niet tevens moeilijk is? 

Aanm. 2. Wanneer aan beide kanten, of ten minste aan één kant meer 
dan één is, en natuurlijk ook bij pluralia tantum, gebruikt men 't 
meervoud van uter (en evenzoo van uterque: § 491): 

Erat in celeritate omne positum certamen, u tri prius angustias montesque 
occuparent. — Caesar e castris utrisque copias suas eduxit. 
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h) Pronomen indefinitum. 

§ 488. Aliquis en quisquam (ullus). Aliquis (adiectivë aliquï: 
vgl. § 177) drukt onzekerheid uit omtrent de hoedanigheid vaneen 
persoon of zaak; het beteekent: iemand, om het even wie; de een 
of ander, als het maar iemand (iets) is; zijne hoedanigheden 
doen niets ter zake. Overeenkomstig zijne beteekenis staat het hoofdza¬ 
kelijk in bevestigende zinnen. 

Quisquam (waarbij uHus adiectivë behoort) drukt onzekerheid 
uit omtrent het bestaan van een persoon of zaak; het beteekent: 
iemand, al is het ook maar één, wanneer er maar iemand is. 
Quisquam komt daarom (evenals ullus) bijna alleen voor in ont¬ 
kennende zinnen, in vragende zinnen met ontkennende strek¬ 
king (bijv.: hebt gij (ooit) iemand gezien, die zich zooveel moeite 
gaf?), en in andere zinnen, waarin een negatief begrip opgesloten ligt 
(na een comparatief met quam\ in bepaalde zegswijzen na si] na v/x, 

quasi, enz.): 

Indicavit se audisse aliquid. — Negat se audisse quic- 
quam. — Honore potius aliquo, quam ulio supplicio dignus esse 
videtur, - Difflelie est non allquem, nefas quemquam praeterlre. — 
Aut nemo aut, si quisquam, Cato sap lens fuit — Latlus palet contaglo 
quam quisquam putat (= nemo putat contaglonem tam late patere). — 
Nulla umquam clvitas totd Asld et Oraecld signum ullum sua 
voluntate culquam vendldlt — Potest Ulo qulcquam esse certlus? — 
Hoe quisquam defendet? 

Aanm. 1. Zoo zegt men: sine ullo perlculo zonder eenig gevaar, 
maar: non sine aliquo periculo niet zonder eenig (n. z. aanmerkelijk) 
gevaar, omdat hier de beide ontkenningen (sine = niet met) elkaar op¬ 
heffen (= eum aliquo periculo). 

Aanm. 2. Dezelfde verhouding als tusschen aliquis en quisquam be¬ 
staat er tusschen aliquando en unquani, alicubi en usquam. Zie het 7de 
voorbeeld. 

§ 489. Aliquis en quis. Quis is zwakker dan aliquis; het 
staat daarom nooit aan ’t begin van een zin (dan gebruikt men aliquis), 
doch sluit zich als een encliticon (§ 47) aan bij een voorafgaand 
woord, vooral bij si, nlsl, sive, në, num, qui, quae, quod, quo (waarheen, 
naarmate, hoe), eum, quando, quanto, ubl, unde, an; dus: 

si quis, në quis, quo quis, ubi quis, an quis, 
nisi quis, quod quis, eum quis, quando quis, enz.: 

Si qua reliqua spes est, ea tota in hac lege posita est — Si cui 
quid ille promisit, id erit fixum. — Danda opera est, ne qua ami- 
corum discidia fiant. - Vultus hominum te intuentium atque admiran- 
tium recordare. Num quae trepidatio? num quitumultus, num quid 
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nisi moderate^ nisi quiete? — Qiiaeraiur num qaod lateat facinus^ 
nam quae cradelitas. 

Aanm. 1. Wanneer op quis de nadruk zou vallen, gebruikt men ook 
na s/, nisi e. d. aliquis: 

Si aliquando alicuius furore et scelere concitata manus ista (Catilinaé) 
plus valuerit, quant vestra (senatorum) ac rei publicae dignitas^ me tarnen 
meorim factorum nunquam paenitebit. 

Aanm. 2. Dezelfde regel geldt voor aliquando en quando, alicunde 
(§ 309, A. 4) en unde^ aliquo (ergens heen) en qiio. 

Aanm. 3. Over quis en aliquis voor men vgl. § 359, 5^. 

§ 490. 1. Quisque is ieder wie dan ook (uit meer dan twee: 
ieder van twee is uterqué), elk, allen, maar ieder afzonderlijk. 
Het sluit zich gaarne aan bij pronomina relativa, reflexiva en 
interrogativa, bij superlativi (§ 472, A. 2) en bij numeralia 
ordinalia: 

Defendat qaod quisque sentit (niet: defendat quisque quod sentit: 
vgl. § 472). - Suo cuique iudicio est utendum. - Hostes constitue- 
runt optimum esse^ domum saam quemque reverti. — Dicere ausus 
est sibi quemque consulere oportere, - Acute disputantis illud est^ 
non quid quisque dicat^ sed quid cuique dicendum sit^ videre. — 
Optimus quisque maxime gloria ducitur, — De moribus nostris 
quinto quoque anno iudicatur, 

2. Zou quisque vooraan in den zin moeten staan, dan gebruikt men 
unusquisque (§ 177): Unusquisque opiniones fingebat et ad id^ 
quod ab alio audierat^ sui aliquid timoris addebat 

Aanm. 1. Zoo ook quotus quisque hoevele(n) (in den zin van: 
hoe weinige(n): quot is in dit geval niet gebruikelijk): Quotus quisque 
disertus, quotus quisque iuris peritus est? — Quotus est quisque, 
qui somniis pareat, qui intellegat, qui meminerit? quam multi vero, qui 
contemnant eamque superstitionem inbecilli enimi atque anilis putent! 

Aanm. 2. Bedoelt men met ieder niet een individu, maar de geheele 
soort, allen te zamen, dan gebruikt men omnis\ 

Omne animal (niet quodque animal) appetit qiiaedam et Jugit a quibus- 
dam. — Laudati pro contione om nes simt donatique pro merito quisque. 

Ook zegt men niet gaarne zonder telwoord: quoque anno, in elk jaar, 
die quoque iederen dag, voor singulis annis, singulis diebus, enz.. 

i) Adiectiva pronominalia (§ 110, A. 2). 

§ 491. Alter en atius. a) Alter is de eene van twee, de 
tweede, de ander; alias staat in den regel met het oog op meer 
dan twee: (een) ander: alter parens een tweede vader; tua 

WOLTJER, Lat. Gramm. 6e druk. 21 
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altera patria uw tweede vaderland; anus aut alter {anus alterve) 
één of twee (bijv. excepto uno aut summum altera). 

Hetzelfde onderscheid is er, wanneer alter en alius tweemaal staan: 

alter . . alter de een ... de ander (van twee) 
alius . . alius de een ... de ander (van meer dan twee) 
alii . . . alii eenigen . . . anderen: 

Duo templa sunt egregia^ Cereris unum^ alterum Liberae. — Duae 
dictae sunt sententiae, quarum neutram probo: alt era m quia semper 
periculosam arbitror; alteram^ quia alienam his temporibus existimo, - 
Alii nominatim relegabantur^ alii metu et periculo terrebantur. 

Alter (uit: ^aliteros) is van denzelfden wortel als aliu gevormd door het suffix 
-tero-s^ dat ter vergelijking met één, zuiver tegengesteld begrip gebruikt werd: 
vgl. § 353, A. 5. 

b) Zinnen als: de een doet dit, de ander dat, geeft de Romein 
veel beknopter weer, door herhaling van alius in twee verschillende 
vormen: alius aliud facit: 

Non possumus omnia per nos agere; alius in alia est re magis utilis. 

Zoo ook met van alius afgeleide adverbia (§ 309, A. 1): 

Idem versus alias in aliam rem possunt accommodari. - Alii 
alio mittebantur, 

Aanm. 1. Alter geeft nooit een verschil in aard, in soort te kennen, 
alius daarentegen wel; vandaar, dat men somtijds alius vindt, waar men 
anders alter zou verwachten: 

Dolus malus est, cum aliud agitur, aliud simulatur. 

Aanm. 2. Over de herhaling van alius en alter ter vervanging van het 
pronomen reciprocum zie § 478fl. - De anderen = ceteri, alle 
anderen = ceteri omnes. 

§ 492. Ambo en uterque. Ambo beide, is collectief: het 
wordt gebruikt van twee reeds genoemde of bekende personen of zaken, 
die bij elkander behooren en tezamen gedacht worden. 

Uterque (d. i. uter + de onbepaalde partikel -qué) ieder van beide 
(twee), is distributief: het wil zeggen: de een en de ander, 
ieder afzonderlijk gedacht: alter ambove consules de eene 
consul of beide; uterque filius elk van de beide zonen, beide 
zonen ieder; uterque nostrum (§ 406, 3) ieder van ons beiden: 

Sibi uterque confidebat et pares ambo videbantur. - Eteocles et 
Polynices ambo perierunt (maar niet: Romulus et Scipio ambo trium- 
pharunt, want dit geschiedde niet tegelijkertijd). 

§ 492a. Nullus en nemo bij persoonsnamen (§ 178, A.2) onderscheiden 
zich aldus, dat nullus scriptor = nullus scriptor, quotquot sunt,, nemo 
scriptor echter = nemo scriptor, qualiscunque est. 
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HOOFDSTUK II. 

HET VERBUM. 

A. GENERA. 

De aan de verbuiging der nomina genus verbi ter aanduiding van de verhou¬ 
ding van het subject tot de handeling is min juist, maar algemeen gebruikelijk. 

§ 493. a) Eenige intransitieve actieve werkwoorden worden als 
passiva geconstrueerd en vertaald: 

interire ab aliquo gedood worden door iemd, 
vapulare ab aliquo geslagen worden door iemd, 
vënire (§ 259 A.) ab aliquo verkocht worden door iemd. 

Zoo ook: bene (of male) audlre ab aliquo geprezen (of berispt) 
worden door iemd. 

Aanm. 1. Ook perire kan dikwijls passief vertaald worden: te gronde 
gericht worden. Perire en vënire worden gebezigd als passiva bij perdere 
en vendere, van wier passivum in klassiek proza alleen de vormen venditus, 
vendendiis, en perditus, perdendus gebruikt worden. Zoo dient ook fieri 
als passivum bij facere (redderé), discere als passivum bij dócëre. 

b) Omgekeerd geven wij eenige passiva door intransitiva weer: 
vehi varen, rijden (partic. vehens varende, rijdende), rumpi ber¬ 
sten, mutari veranderen, pasci weiden, corrumpi bederven, 
ferri stroom en, vidëri schijnen, enz.: 

Veritas mutari nullo modo potest 

Aanm. 2. Van kleed veranderen, verwisselen is echter 

c) Ook vertaalt men passiva dikwijls als reflexiva: 

augeri vermeerderd worden :zich vermeerderen, toenemen 
congregari \txz2imt\di worden: zich verzamelen 
lavari gewasschen worden: zich wasschen 
moveri bewogen worden: zich bewegen (liever: se moveré) 
verti gekeerd worden: zich keeren, wenden (liever: se vertere): 

Pares vetereproverbio cum paribus facillime congregantur (maar ook: 
Impii cives unum se in locum congregabant), - Quod semper movetur^ 
aeternum est (maar ook: Patet aeternum id esse, quod se ipsum moveat), 

Aanm. 3. Men bedenke hierbij, dat het passivum zich eerst uit het 
medium (reflexivum) heeft ontwikkeld en in het Latijn ook als me¬ 
dium dienst doet (vgl. § 226, A. 2): iungor, feror e. d. moeten niet als 
oorspronkelijke passiva, maar als media beschouwd worden. Zoo is vehor 
eigenlijk: ik beweeg mij zelf voort, en dan eerst: ik word voortbewogen, rijd. 

Dichters gebruiken veel het passivum in den zin van het reflexivum 
of liever van het medium (zie § 461). 

21* 
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Aanm. 4. Uit het in A. 3 gezegde laten zich ook de zoogenaamde 
deponentia verklaren: zij zijn, gelijk reeds in § 226, A. 2 betoogd werd, 
eigenlijk media tantum. 

Vele deponentia hebben nog mediale (reflexieve) beteekenis ook in 
proza, bijv.: ulcisci zich wreken, proficisci zich op weg begeven, 
laetari zich verheugen, misereri zich erbarmen, vesci zich voeden. 

d) Eindelijk worden sommige transitieve werkwoorden (inzon¬ 
derheid zulke, die eene beweging of verandering uitdrukken) 
somtijds intransitief gebruikt, bijv.: 

praecipitare af werpen (bijv.: se (dé) muro praecipitaré) en: zich 
nederstorten, ten einde (ten ondergang) spoeden (bijv.: 
hiems praecipitat)] - veriere keeren en zich keeren (annus vertens 
het loopende jaar); - minuere verminderen (tr. en intr.): 
minuente aestu toen de vloed afnam. 

§ 494. a) Behalve de deponentia en semideponentia hebben de 
volgende werkwoorden een partic. perfect! pass. met actieve 
beteekenis: 

cenare het middagmaal houden cenatus die gegeten heeft 
iarare zweren » iuratus die gezworen heeft 
bihere drinken poius (§ 265) die gedronken heeft 
prandêre ontbijten pransus die ontbeten heeft. 

Aanm. 1. De verklaring voor dit verschijnsel ligt in de natuur van het 
part. perf. pass., dat oorspronkelijk, als adiect. verbale, niet uitsluitend bij 
één bepaald genus van het werkwoord behoorde: vgl. § 207 en § 593. 

Het perfectum is natuurlijk cenavL 

Aanm. 2. Iuratus heeft ook passieve beteekenis: (wat) bezworen 
(is). - Potus (vgl. bibo § 265, 1 en Aanm.) beteekent gewoonlijk: dron¬ 
ken, beschonken; somtijds komt het passief voor. 

b) Zoo hebben ook intra 
partijc. perfecti, bijv.: 

adolescere: 
coniurare: 
inveterascere: 
praeterire (ook transit.): 

nsitieve werkwoorden somtijds een 

adultus opgegroeid 
coniuratus die samengezworen heeft 
inveteratas ingeworteld 
praeteritas voorbijgegaan, verleden. 

Aanm. 3. Over nupta vgl. § 394. 
Hierbij komen ook facitus zwijgzaam (ook pass.: verzwegen), cautus 

behoedzaam, quietus rustig e. d., die geheel adiectiva geworden zijn. 

§ 495. Dikwijls wordt het passivum door zich laten vertaald: 

Opinionibus mlgi rapimiir in errorem. — Non facile diiudicatur 
amor veras et fictus, 

Aanm. Laten wordt op verschillende wijzen uitgedrukt in 't Latijn: 
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10 Beteekent het maken, dat een ander iets voor ons tot stand 
brengt, dan wordt het niet vertaald, bijv.: L. Piso volebat sibi 

anuluni facere. 
20 Staat het gelijk met bevelen, dan is het iubere^ of hét wordt door 

den coniunctivus adhortativus (§519: zie aldaar) uitgedrukt, bijv.: 

Aurificem iussit vocari in forum. 
30 Beteekent het zorgen, dat iets geschiedt, dan wordt het vertaald 

door curare, bijv.: Naves aedificandas veteresque reficiendas curabat. 
40 Beteekent het beschrijven, voorstellen als iets doende, dan drukt 

men het uit door facere met een part. (§601) of met eenen infinit.. 
Polyphemum Homerus cum ariete col.loqiientem facit eiusque laudare 

fortiinas. 
50 Staat het gelijk met toestaan of dulden, dan is het sUere of pati, 

of het wordt door den coniunctivus concessivus uitgedrukt, bijv.: 
Cur tu hiinc esse inultum tam dia sinis? - Deliidi vosmet ipsos diutius 

patiemini? en voorts de voorbeelden in § 520. 
60 Niets over laten is nihil reliquum (reliqui) facere. 

B. TEMPORA. 

§ 496. Eene handeling {actio) 

I. vindt plaats: tegenwoordige tijd: praesens 
II. of vond plaats: verledene tijd: praeteritum 

III. of zal plaats vinden: toekomende tijd: futurum. 

In ieder dezer drie tijden kan men onderscheiden: 

1. of de handeling aanstaande is: dciio In stans 
2. of zij is en voortduurt: dctio imperfecta 
3. of zq voleindigd is: dctio perfecta. 

Zoo heeft men bijv. van scribere: 

I. Praesens 11. Praeteritum III. Futurum 

1 
1. actio 

Inst. 

scrïpiürus sum 

ik sta op het punt 
te schrijven 

scnptürus eram 

ik stond op het : 
punt te schrijven 

scriptürus ero 

ik zal op het punt 
staan te schrijven 

2. actio 
imp. 

• 
scribo 

ik schrijf (d. i. ik 
ben bezig te schr.) 

1 

scrlbêbam 1 

ik schreef (d. i. ik 
was bezig te schr.) 

scrlbam 

ik zal schr. (d. i. ik 
zal bezig zijn te schr.) 

3. actio 
perf. 

1 scrïpsï 

ik heb geschr. (d. i 
ik ben klaar met 

schr.) 

scripseram 

ik had geschr. (d. i. 
i ik was klaar met 

schr.) 

scrïpsero 

ik zal geschr. hebben 
(d. i. ik zal klaar zijn 

met schr.) 
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Aanm. 1. De actio instans kan dus in ’t I^tijn evenmin als in onze taal 
door een enkelen vorm van het werkwoord worden uitgedrukt; men bezigt 
er de coniugatio periphraslica voor (zie § 230). Men kan echter ook 
zeggen: in eo est ut (onpersoonlijk): 

Pausanias, cum iam in eo esset ut comprehenderetur, ex vultu 
cuiusdam ephori insidias sibi fieri intellexit. 

Aanm. 2. Oorspronkelijk waren er slechts twee tijden: 't zoogenaamde 
praesens en 't perfectum. Later kwam het futurum, daarna 't imper¬ 
fectum, t plusquamperfectum en ’t futurum exactum, eindelijk de 
coniugatio periphrastica. 

§ 497. Men kan den tijd eener handeling opgeven absoluut, dat is 
in volstrekten zin, alleen van het standpunt des sprekers 
uit verleden, tegenwoordig of toekomstig: Ik zwijg. - Het 
is geschied. - Wij zullen zien; - of wel relatief, met betrekking 
tot eene andere handeling en ten opzichte van deze tegen¬ 
woordig, verleden of toekomstig: Toen hij sliep, ging ik heen.— 
Eer ik hem kon helpen, was hij reeds gevallen. - Als hij komt, zal ik 
hem te woord staan. 

Absoluut zijn dikwijls ’t praesens, ’t perfectum en ’t futurum; 
relatief gewoonlijk ’t imperfectum, ’t plusquamperfectum en 
’t futurum exactum. 

Hoofdzinnen hebben zeer dikwijls absolute tempora, de afhan¬ 
kelijke zinnen relatieve. 

I) Praesens. 

§ 498. 1. Wat wij gewoonlijk praesens noemen, is eigenlijk 
een praesens imperfectum, ’t Gebruik in ’t Latijn stemt met dat 
in onze taal overeen. 

2. Ook in ’t Latijn kan men in een levendig verhaal het praesens 
gebruiken in de plaats van een verleden tijd (praesens 
historicum), om de verledene handeling als ’t ware voor oogen 
te stellen: 

Mittuntur ad Caesareni confestim ab Cicerone litterae; obsessis 
omnibus viis missi intercipiuntur. 

m 

Dit praesens historicum staat geregeld na dum terwijl (§ 655); dikwijls 
wisselt het af met een verleden tijd : 

Dum paucos dies Caesar rei frumentariae causa moratur, tantus sub ito 
timor omnem exercitum occupavit, ut omnium mentes perturbaret 

2) Imperfectum. 

§ 499. Het imperfectum moest eigenlijk heeten praeteritum 
imperfectum: het geeft voor den verleden tijd te kennen, wat 



VERBUM. TEMPORA. 327 §§ 500-501. 

het praesens voor den tegen woord igen tijd te kennen geeft: eene nog 
niet voltooide, maar vóórt durende handeling; ook kan het eene 
gelijktijdige en eene herhaalde handeling te kennen geven: 

Dionysius ere debat (familiariam et proprinquorum) nemini, sed 
quibusdam convenis et feris barbaris corporis custodiam committe- 
bat - Turn, cum Sicilia flor eb at opibus et copiis, magna artificia 
erant in insula. - Dam eram vobiscum, animam meam non vide- 
batis, sed eam esse in hoe eorpore ex iis rebus, quas gerebam, 

intellegebatis. 

Men gebruikt het imperfectum dus vooral bij beschrijvingen 
en schilderingen van gebeurtenissen, zaken, zeden, ge¬ 
woonten, en om de begeleidende omstandigheden eener 
handeling in ’t verleden uit te drukken. Zie het voorbeeld uit Caesar 

in § 503. 

§ 500. Doordat het praesens en imperfectum de handeling als voort¬ 
durend, nog niet afgeloopen voorstellen, zoodat begin- en eindpunt buiten 
den gezichtskring blijven, worden zij somtijds zóó gebruikt, dat zij schijnbaar 
niet de handeling zelf te kennen geven, maar het streven naar de 
handeling of het voornemen om de handeling te verrichten. Men 

spreekt dan van een imperfectum of praesens de conatu: 

Pater mens Hamilear puerulo me in Hispaniam imperator profieiseens 
Carthagine lovi optimo maximo hostias immolavit. - Utrum plans aestimemus 
pecuniam Pyrrhi, quam Fabrieio dab at, an continentiam Fabricii, qui illam 
peeuniam repudiabat? — ld flumen Helvetii ratibus ae hntribas lunctis tran- 
sibant. - Nam dubitas id me imperante faeere, quod iam tua sponte faeietas? 

Aanm. De vertaling gaf, staken over, deedt zou hier onjuist zijn, 
omdat in het Hollandsch de werkwoorden geven, oversteken, doen 
steeds eene voltooide handeling uitdrukken (vgl. ook vinden tegenover 
zoeken), in het Latijn dare, transire, faeere niet. Men zou voor dare hier 

ook aanbieden kunnen gebruiken. 

3) Futurum. 

§ 501. Het futurum geeft eene vóórt durende, onvoltooide 
toekomstige handeling te kennen. In het gebruik van dezen tijd 
wijkt het Latijn door zijne grootere nauwkeurigheid van onze taal in 
enkele punten af: 

a) Wanneer van eene toekomstige handeling sprake is, wordt in 
het Latijn altijd het futurum gebruikt, ofschoon wij in onze taal dan 

dikwijls een praesens bezigen: 

Saga eras sumentur morgen trekt men ten strijde (Cic. Phil. 8,6). 

b) In afhankelijke zinnen, die behooren bij hoofdzinnen met 
een futurum, gebruiken wij gewoonlijk het praesens, ofschoon de 
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tijdsbepaling van den afhankelijken zin dezelfde is als van den 
hoofdzin; in ’t Latijn bezigt men dan ook inden bijzin een futurum: 

Naturam si sequemur dacem, nunquam aberrabimus. - Omnia 
si recte ratiocinabimur, uni accepta referemus Antonio. 

Zoo ook: Qui adipisci veram gloriam volei, iusiitiae fungatur 
officiis, omdat de hoofdzin aanduidt wat van het standpunt des spre¬ 
kers uit nog gebeuren moet of zal. 

Aanm. Dikwijls wordt het futurum gebruikt, wanneer men beleefd 
of met bescheidenheid wil spreken. Zoo vooral in algemeene zinnen 
en gevolgtrekkingen: Consuetudo laborum perpessionem dolorum effi- 
ciet faciliorem. 

Zoo nadert het futurum tot den coni. potentialis (§ 517) en wordt 
gelijk aan den Griekschen optativus met av; Hoe aliis quoque multis 
locis reperietur (tvgoïe av). — Dieet aliquis (maar ook: dixerit quis- 
piam) (§ 517). 

Men bedenke hierbij, dat futurum en coniunctivus praes. nauw 
verwant zijn. 

4) Perfectum. 

Het Latijnsche perfectum, waarin naar den vorm het oorspr. Indogerm. 
perfectum en de Indogerm. aoristus zijn samengevallen (§ 193, A. 1), ver- 
eenigt ook syntaktisch de functies van den Griekschen aoristus en het 
Grieksche perfectum; het meest wordt het als aoristus gebruikt. 

§ 502. Het perfectum geeft te kennen, dat eene handeling 
op het oogenblik, waarop men spreekt, voltooid, afgedaan is. 

Of de handeling kort geleden of voor langen tijd heeft plaats gehad, 
wordt door het perfectum op zich zelf niet aangeduid: zoo zegt de 
redenaar aan ’t einde zijner rede: Dixi, ik heb gezegd; maar met 
hetzelfde perfectum zegt men ook; Deus hunc mundam procreavit 
God heeft deze wereld geschapen (Cic. Tim. 12). 

De betrekking van het verleden tot het heden kan: 

a) geheel op den achtergrond treden en niet in aanmerking komen; of ook: 

b) op den voorgrond treden, en dit laatste zóó dat: 
1» de werking, het gevolg van de handeling, voortduurt tot in het 

heden, of: 

20 in het heden de handeling geheel voorbij is. 

Vandaar drieërlei gebruik van het perfectum: 

§ 503. a) Men gebruikt het perfectum in ’t Latijn in een ver¬ 
haal om te zeggen, wat gebeurd, geschied is, waar wij gewoonlijk 
het imperfectum bezigen: bijv.: Veni, vidi, vici (Suet. Div. lui. 37). 
Men noemt dit perfectum perfectum historicum. Er wordt hierbij 
aan het heden niet gedacht: 

Macedo Alexander tertio et tricesimo anno mortem obiit. 
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Naar hetgeen hiervóór gezegd is van het imperfectum, bezigt men dit 
dus in een verhaal, wanneer men als het ware stil staat om iets te be¬ 
schrijven, om de begeleidende omstandigheden of gebeurtenissen te verhalen, 
maar het perfectum, om hetgeen achtereenvolgens gebeurde of was, 
al voortgaande en samenvattende mede te deelen (Perfecto procedit^ int- 

perfecta insistit oratio) : 

Vercingetorix copias reduxit protinusque Alesiam iter facere coepit cele- 
riterque impedimenta se subsequi iussit. Caesar (eum) secutus altero die ad 
Alesiam castra fecit, Ipsum er at oppiduni in colle summo, cuius collis radices 

y duo duabus ex partibus flumina subluebant. Ante id oppidiim planities 
pat eb at; reliquis ex omnibus partibus colles mediocri interiecto spatio oppi- 

dum cingebant. 

Aanm. Het perfectum historicum stemt dus overeen met den 
indicativus aoristi in het Grieksch en den Passé défini in het 
Fransch. Men wachte zich te meenen, dat het imperfectum juist een 
langen duur te kennen moet geven en het perfectum historicum slechts 
eene korte handeling; wel bestaat dit onderscheid dikwijls, maar toch 

ligt het niet in den aard dezer tijden: 

Neque ego ea, quae facta sunt, fore cum dicebam, divinabam futura.- 
Graecia parvum quendam locum Europae tenet semperque tenuit. 

§ 504. b) 10. Het perfectum kan echter ook - hoewel veel 
minder dikwijls - eene handeling te kennen geven, die wel reeds 
voleindigd is, wier gevolgen en werkingen echter tot in den 
tegenwoordigen tijd voortduren. Bij de vertaling treedt de 
voortduring van het resultaat somtijds zóó op den voorgrond, dat wij 
zulk een perfectum door een praesens weergeven, zoo bij de ww.: 

^ memini (ik heb mij te binnen gebracht) ik herinner mij 
növif cognövi (ik heb leeren kennen) ik ken, ik weet 
odi (ik heb haat opgevat)-ik haat, enz.. 

Bij andere ww. gebruiken wij ook het perfectum, doch kunnen er 
ook een praesensbeteekenis aan hechten, bijv. : 

didici ik heb geleerd enweetofkannu; 
consêdi ik ben gaan zitten en zit nu; 
consuêvi ik heb mij gewend en ben nu gewoon; 
vici ik heb overwonnen, ik ben overwinnaar, enz.. 

Men noemt dit perfectum het logische of ook wel perfectum 
praesens (zie verder § 601, 30): 

Druides a bello abesse consuerant neque tributa una cum reliquis 
pendunt - Omnia sunt incerta, cum a iure discessum est 

Aanm. Het perfectum logicum komt overeen met het Grieksche 
perfectum en den Passé indéfini in het Fransch. 

§ 505. 20. Eindelijk duidt het perfectum somtijds ook aan, dat 
de handeling niet alleen voleindigd is, maar ook geheel voorbij 
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is, opgehouden heeft te bestaan in den tegenwoordigen 
tijd, bijv.: 

Actam est - Triste est nomen ipsum carendi, quia subicitur haec 
vis: habuit, non habet - Zoo ook in het bekende vers: F ui mus 
TroeSf fuit Ilium et ingens gloria Teucrorum, 

Aanm. Het verschil tusschen het perfectum en het imperfectum 
betreft dus minder den tijd, dan wel de wijze waarop de handeling 
voorgesteld wordt: beide hebben betrekking op handelingen in het verle- 
dene, maar het laatste legt den nadruk op haar verloop, het eerste 
op hare afsluiting. Dit verschil dekt zich dus slechts ten deele met dat 
tusschen ons imperfectum en perfectum. 

5) Plusquam perfectum. 

§ 506. Het plusquamperfectum geeft eene handeling te 
kennen, die in een verleden tijd reeds voleindigd was, toen 
eene andere handeling intrad, en wordt daarom gewoonlijk (evenals bij 
ons) alleen relatief gebruikt: 

Menapii ea iis aedificiis quae trans Rhenum habuerant^ demi- 
graverant 

Zooals het perfectum staat tot den tegenwoordigen tijd, 
staat het plusquamperfectum tot den verleden tijd; waar 
dus het perfectum somtijds vertaald wordt door een praesens (§ 504), 
wordt het plusquamperfectum dier zelfde werkwoorden vertaald door 
een imperfectum: oderam ik haatte; memineram ik herin¬ 
nerde mij: 

Themistocles omnium civium perceperat nomina. 

§ 507. Evenals bij het futurum (§ 501), dient ook bij het perfec¬ 
tum en plusquamperfectum opgemerkt te worden, dat het Latijn 
nauwkeuriger de werkelijke betrekking der tijden onderling 
pleegt uit te drukken dan onze taal, bijv.: Non solum ipsa Fortuna 
caeca est sed eos etiam plerumque efficit caecos^ quos complexa est 
Het complecti gaat vóór het efficere) dit laatste is het gevolg. 

Scipio summam spem civium, quam de eo iam puero habuerant 
continuo adulescens superavit. 

Zoo altijd, wanneer de hoofdzin eene bepaalde handeling 
of gewoonte te kennen geeft en de bijzin eene handeling, die 
daaraan voorafgaat: 

Messanam ut quisque nostrum v ener at Canephoros Polycliti visere 
solebat 
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6) Futurum exactum. 

§ 508. Het futurum exactum staat tot het futurum in 
dezelfde verhouding als het plusquamperf. tot het per¬ 
fectum. Wegens den omslachtigen vorm gebruiken wij het in onze 
taal niet altijd daar, waar eene juiste tijdsbepaling het eischcn zou, 
maar vervangen het door andere tijden: 

Ut sementem feceris^ ita metes. - De K^rthagine vereri non ante 
desinam quam illam excisam esse cognovero. 

Aanm. 1. Dikwijls worden in de plaats van een futurum simplex en 
een futurum exactum twee futura exacta gebruikt, om aan te duiden, 
dat de handeling in den toekomenden tijd zóó zeker zal plaats vinden, 
alsof ze reeds tegelijk met die van het fut. exactum gegeven ware: 

Cum causam iustam (moriendi) deus ipse de de rit, vir sapiens laetus ex 
kis tenebris in lucem illam excesserit. Vgl. § 561, 1, het laatste voorbeeld. 

Zoo ook somtijds in enkelvoudige zinnen, bijv. videro voor videbo: 
Rede secusne, alias viderimus. 

Aanm. 2. Ook de imperat., de coniunct. adhort. (§ 519) en ’t 
gerundivum geven eene toekomstige handeling te kennen; wanneer 
wij na deze vormen 't perfectum gebruiken, bezigt men in 't Latijn 
daarom 't futurum exactum: Immuta paulum, per ie rit tota res. 
Wij verbinden de twee zinnen door 't voegwoord en. Eigenlijk staat hier 
immuta voor si immutaveris (zie A. 1). 

Gebruiken wij 't futurum in den slotzin, dan staat het ook in 't Latijn: 
Iracundus non semper iratus est: lacesse, iam vide bis furentem. 

1) De tijden in den briefstijl. 

§ 509. In den briefstijl gebruikte de Romein in den regel de 
tijden niet van zijn eigen (des schrijvers) standpunt uit, maar ver¬ 
plaatste zich op het standpunt van den geadresseerde, 
wanneer deze den brief las en richtte daarnaar de tijden in zijn 
brief (zoo vooral bij de verba van schrijven en zenden). Dus niet: 

Nihil habeo quod scribam, neque enim novi quicquam audivi et ad 
taas omnes rescripsi heri; maar: 

Nihil habebam, quod scriberem; neque enim novi quicquam 
audieram et ad tuas omnes rescripseram pridie, 

Zooals men uit dit voorbeeld ziet, worden in overeenstemming met 
dit gebruik der tijden ook dikwijls de bijwoorden van tijd veran¬ 
derd, zoodat men schrijft: 

eo die of eodem die in plaats van hodie 
pridie » » ,, heri 

postridie » v w cras enz.. 

Aanm. De voegwoorden, die gewoonlijk met het perfectum gecon¬ 
strueerd worden, als postquam, ut, ubi (§§ 653, 654), staan daarom in den 
briefstijl dikwijls met het plusquamperfectum verbonden. 



332 SYNTAXIS. §§ 510-512. 

8) Coniugatio periphrastica.^ 

§ 510. Het gebruik der tijden van de coniugatio periphrastica 
(§§ 230 en 231) stemt, wat de tijdsbepaling betreft, overeen met de 
gewone coniugatio. 

Slechts zij hier nog opgemerkt, dat, terwijl het niet-omschrevene 
futurum eenvoudig eene toekomstige handeling aanwijst zonder meer, 
het partic. fut. act., met sam verbonden, de toekomstige handeling 
voorstelt als gevolg van eene bedoeling of voornemen 
of ook van eenen aanleg, eene bestemming, geschiktheid, 
hoedanigheid: 

Omnia humana iolerabilia dacenda; ipsi enim quid sumus^ aut qaam 
dia haec curaturi sumus? - Me ipsum ames oportet^ non mea, si 
veri amici futuri sumus. - BelLutn scripturus sum^ quod populus 
Romanos cum lugurtha^ rege Numidarum, gessit — Quid igitur timeam^ 
si post mortem beatus futurus sum? — An vos soli ignoratis^ quas 
ille leges fuerit impositurus nobis omnibus? - Si natura confir- 
matura ius non erit^ virtutes omnes tollentur, 

C. MODI. 

Onderscheid tusschen indicativus en coniuncti vus. 

§ 511. Daar het gebruik van de aanvoegende wijs in onze taal hoe 
langer zoo meer vermindert, onder anderen door het slijten der vervoegings- 
uitgangen van het werkwoord, en daardoor ons taalgevoel in dit opzicht 
afstompt, kost het ons geen geringe moeite, het onderscheid in het gebruik 
van den indicativus en den coniunctivus in de oude talen scherp in 't oog 
te vatten, te meer daar de Grieken en F^omeinen, die ook onderling in dit opzicht 
verschillen, in menig geval eene andere wijze van beschouwing hadden dan wij. 
Verder houde men in 't oog, dat wij in de plaats van de aanvoegende wijs, 
dikwijls omschrijvingen bezigen door hulpwerkwoorden als: kunnen, zullen 
(zoude), mogen, willen enz., waar de Griek en de Romein.die niet gebruikt. 

§ 512. I. De indicativus toont eenvoudig aan (indicat), dat wil 
zeggen verklaart, dat iets is of geschiedt, stelt dus de handeling voor 
als onafhankelijk van de gedachte, de voorstelling, de bedoeling, den wil 
van den spreker, de vorm moge dan zijn bevestigend of ontkennend, 
stellend of vragend. 

a) De twee hoofdbegrippen, die oorspronkelijk in den Latijnschen 
coniunctivus liggen, zijn een willen (bedoelen) en een wenschen; 
terwijl in andere talen, als bijv. het Grieksch, deze twee begrippen door twee 
wijzen (modi) uitgedrukt worden: het willen door den coniunctivus, 
het wenschen door den optativus (optare = wenschen), zijn in het 
Latijn beide in den coniunctivus samengevloeid. Sim, velim e. d. zijn, wat 
den vorm betreft, eigenlijk optativi (vgl. §§ 209, 3; 242, 1; 256, A. 2; 258), 
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scribam, laudem eigenlijke . coniunctivi, maar sim kan evengoed een willen 

aanduiden, als laudem een wenschen. 
Als derde voegt zich daarbij het begrip der mogelijkheid, dat zich wellicht 

uit dat van het wenschen laat afleiden (vgl. in het Grieksch den optat. met av). 

II. b) In hoofdzinnen is het gebruik van den coniunctivus tot deze drie 

functies (als voluntativus, optativus en potentialis) beperkt gebleven; 

in bijzinnen echter heeft hij zich door verzwakking van zijne oorspronkelijke 

beteekenis veel verder uitgebreid en wordt dientengevolge ook gebezigd 

in vele gevallen, die zich uit die oorspronkelijke beteekenis niet 

meer laten verklaren; hij verbindt (coniangit) dan in het algemeen de 

handeling met de gedachte, de voorstelling, de bedoeling, den wil van 

den spreker, of drukt, nog algemeener, eenvoudig de afhankelijkheid uit, 

waarom hij ook wel subiunclivus genoemd wordt (sublangere). 

Aanm. Uit het zooeven gezegde volgt niet, dat de handeling door den 

coniunctivus uitgedrukt, niet werkelijk is. Zeg ik bijv.: Equi Germanorum 
summi sant laboris, dan verandert dit feit niet, wanneer ik zeg: Cotidiana 
exercitatione Germani summi ut sint laboris equi efficiunt.^ maar nu is in 

dezen zin tusschen de exercitatio en den labor der paarden door mijn 

denken een verband waargenomen: dat namelijk het tweede een gevolg is 

van het eerste, dat er dus eene betrekking van afhankelijkheid bestaat 

tusschen beide. 

I. DE INDICATIVUS. 

§ 513. Het Latijn gebruikt den indicativus ook in de volgende 
gevallen, waar men op grond van ons taalgebruik een coniunctivus 
zou verwachten: 

1) Bij niet-werkelijkheid der hoofdhandeling. 

d) De werkwoorden, die een kunnen of moeten te kennen geven, 
als possum^ debeo^ oportet, convenit^ necesse est^ Heet en 
essCf met het gerundivum staan in het Latijn in den indicativus, 
om eene werkelijk bestaande, doch niet vervulde mogelijkheid 
of verplichting uit te drukken, waar wij zeggen: ik zou kunnen, 
ik zou moeten enz., zonder dat er van eene voorwaarde 
sprake is. 

Oorspronkelijk gebruikt men het praesens, om uit te drukken, dat men 

iets zou kunnen of moeten doen, maar niet voornemens is het te doen; 

het imperfectum, om uit te drukken, dat men iets had kunnen of moeten 

doen, maar het niet doet; het perfectum, om uit te drukken, dat men iets 

had kunnen of moeten doen, maar het niet gedaan heeft; en het plus- 

quamperfectum, om uit te drukken, dat men vóór een of ander tijdstip 

in het verledene iets had kunnen of moeten doen, maar het niet ge¬ 

daan had. 

In het klassieke Latijn wordt echter door eene soort verschuiving van tijd 

dikwijls het imperfectum gebruikt in de plaats van het praesens 

(zie het 4de voorbeeld), terwijl het plusquamperfectum zeldzaam is: 
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possum dicere ik zou kuniLen zeggen 
debeo dicere ik zou moeten zeggen 
po te ram dicere ik had kunnen zeggen (ik zou kun- 
potui (potueram) dicere ik had kunnen zeggen [nen z.) 
debebam dicere ik had moeten zeggen 
debai (debueram) dicere ik had moeten zeggen 
dicendum mihi fait ik had moeten zeggen. 

De infinitivus in deze uitdrukkingen staat altijd in het praesens. 

Possum persequi malta oblectamenta rerum rusücarum; sed ea 
ipsa, quae dixi, fuisse sentio longiora. - Ad mortem te, Catilina, 
duci iussu consulis iam pridem oportebaL - Summi viri clarissi- 
mique homines omni tempore ad gubernacula rei publicae s ede re 
debebant. - Etsi poteram remanere, tarnen proficiscar hinc - 
Agamemnon immolavit Iphigeniam, Promissum potius non faciendum 
quam tam taetram facinus admittendum fuit - ld, quod ratio 
debuerat, usas docet 

Aanm. 1. Het Latijn is in dezen nauwkeuriger dan onze taal. Immers 
niet het kunnen of het moeten zelf wordt in deze zinnen als niet ge¬ 
schiedend voorgesteld, maar de handeling, die kan of moet geschieden; 
dat echter die handeling niet geschiedt, wordt niet uitdrukkelijk uit¬ 
gesproken, maar blijkt uit het zinsverband. Vandaar dat debebam 
en debueram soms ook kunnen gebruikt worden, wanneer aan de verplich¬ 
ting voldaan wordt: Sine praenomine familiariter, ut deb eb as, ad me 
epistulam misisti. 

Aanm. 2. Men gebruikt echter bij possum niet minder den coniunc- 
tivus, vooral in voorwaardelijke zinnen met si en nisi (§ 540 2de voor¬ 
beeld). Noodzakelijk is de coniunctivus bij possum, wanneer men 
wil uitdrukken, dat de handeling afhankelijk is van eene voorwaarde, 
zonder welke zij niet gedacht kan worden. 

Dit geldt ook van esse met het gerundivum. 

§ 514. b) 't Zelfde heeft plaats bij de uitdrukkingen: 

tongum est 't zou te lang (te uitvoerig) zijn 
magnum est *t zou te veel zijn 
difficile est ’t zou te moeilijk zijn 
melius est 't zou beter zijn 
aequum est ’t zou billijk zijn 
satis est 't zou genoeg zijn 
non arbitrabar ik zou niet gemeend hebben 
nunquam putavi (putaram) ik zou nooit geloofd hebben 
malueram ik zou liever gewild hebben, endgl.: 

Wat de tijden aangaat, geldt hier het in de vorige § opgemerkte. 

Quanto melius faerat (Phaethonti) promissum patris non esse 
servatum! - Enumerare magnum est, quibus videmus optabiles 
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mortes fuisse cum gloria. - Tantum esse in homine sceleris nun- 
qaam putavi. - Illum annum ego mihi quam patriae malueram 
esse fatalem. 

§ 515. c) De indicativus perfect! volgt op paene en prope 
bijna, waar wij bij voorkeur een coniunct. plusquamperf. of een zin 
met zou bezigen: 

Me ipsum paene ille decepit. - Prope oblitas sum^ quod 
maxime fait scribendum. 

§ 516. 2) Bij eene algemeene mogelijkheid. 

De indicativus wordt voorts geplaatst na de pronomina (en 
adiectiva) relativa indefinita (dat zqn die, welke door verdub¬ 
beling ontstaan zijn of met -cumque zijn samengesteld: §§ 174 
en 179). Zoo ook na sive .... sive en na nisi forte en nisi 
vero (of het moest zijn, dat): waarvan het eerste dikwijls, het 
tweede altijd gewoon ironisch gebruikt wordt: 

quisquis est 
quotquot sant 
quoquo modo res se habebat 

quicumque hoe fecit 
sive accusatores erant^ sive rei 

nisi forte existimatis 
nisi vero patat 

wie het ook moge zijn 
hoevelen er ook mogen zijn 
hoe het met die zaak ook gelegen 

mocht zijn 
wie dat ook gedaan moge hebben 
mochten zij aanklagers of aange¬ 

klaagden zijn 
of het moest zijn, .dat gij meent 
tenzij hij misschien meenen mocht: 

Quisquis est^ qui moderatione et constantia quietus animo est 
sibique ipse placatus^ is est sapiens. - Quiequid conaris^ quo 
pervenias cogites. - Veniet tempus mortis^ sive retractabis^ sive 
properabis, — Nemo fere saltat sobrius^ nisi forte insanit. 

Aanm. 1. Ook hier is het Latijn juister: de inhoud van den geheel en 
bijzin drukt weliswaar slechts eene mogelijkheid uit, maar de handeling 
op zich zelve is werkelijk. 

Aanm. 2. Al deze zegswijzen kunnen natuurlijk om andere redenen 

in den coniunctivus komen: 

Hesterno die, cum domi meae paene interfectus essem, senatum convo- 
cavi (§ 560). - Sol Phaëthonti filio facturum se esse dixit, quiequid 

optasset (§ 533) enz.. 

In de irreale hypothetische periode blijft bij paene echter de indicativus: 
Quod paene fecit nisi tua malitia adfuissent 
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II. DE CONIUNCTIVUS. 

A. In hoofdzinnen. 

§ 517. In hoofdzinnen wordt in de rechtstree.ksche rede 
{oratio recta: § 618), afgezien van den imperativus, als modus de 
indicativus gebruikt. Den coniunctivus bezigt men in zulke zinnen 
alleen, om 1. eene mogelijkheid (potentialis), II. een wenschen 
(optativus) of III. een willen (adhortativus, concessivus, 
dubitativus) uit te drukken. In het eerste geval is de ontken¬ 
ning nön, in de beide laatste né. 

De onder III genoemde coniunctivi kan men als voluntativus (finalis) 
samenvatten. Bij den concessivus is het willen verzwakt tot een toelaten, 
bij den dubitativus is de richting van den wil onzeker (Wat moet ik 
doen? is eig.: Wat wil ik doen?). 

1) De potentialis. 

De coniunctivus wordt somtijds in hoofdzinnen gebruikt, 
om de mogelijkheid eener handeling te kennen te geven of ook 
om met bescheidenheid een oordeel uit te spreken. Hij heet dan 
coniunctivus potentialis. 

De ontkenning wordt uitgedrukt door non, . 
De tijden zijn; 

voor wat nu mogelijk is, het praesens of het perfectum; 
voor hetgeen vroeger mogelijk was, maar nu niet meer, het 

imperfectum: 

dicas (§ 359, 3^) 
velim^ nolim^ malim 
dixerim 

men zou kunnen zeggen 
ik zou willen, niet —, liever 
ik zou zeggen 

diceres (§ 359, 3®) men zou hebben kunnen zeggen 
crederes men zou geloofd hebben 
vellerrit nollem^ mallem ik zou gewild, niet —, liever - hebben 
qais putaret? wie zou wel gemeend hebben? 

Cum Scipione qais neg et actum esse praeclare? Quid non adeptus 
estf quod homini /as esset optare? - Hoe sine ulla dubitatione confir- 
maverim, eloquentiam rem unam esse omnium difficillimam. — Peccavit 
Romulus, pace vel Quirini dixerim, — Quis dubitet, quin in virtute 
divitiae sint? 

Hoe tantum bellum quis unquam arbitraretur ab uno imperatore 
{Pompeio) confici posse? - Confecto proelio^ turn vero cerneres, quanta 
audacia quantaque vis animi fuisset in exercitu Catilinae, 
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Aanm. 1. Behalve in voorwaardelijke zinnen (§ 539 vlg.), en in den 
2den pers. sing. waar wij men bezigen (§ 359, 3^), is het gebruik van den 
coniunctivus potentialis in 't Latijn zeer beperkt. 

Gelijk uit bovenstaande voorbeelden blijkt, zijn het vooral de werkwoor¬ 
den veile, nolle, malle welke gaarne in den potentialis worden ge¬ 
bruikt, en verder alle verba, die eene geesteswerkzaamheid te kennen 

geven, als dicere, credere, enz.. 

Aanm. 2. Men kan den coniunctivus potentialis vervangen door den 
indicat. futuri (zie § 188, § 209, 3» en § 501 A.), somtijds ook door 
den indicat. praesent. of perf., of door omschrijvende uitdruk¬ 

kingen met possum. 

Aanm. 3. De coniunctivus perfecti (dixerit quispiam) beantwoordt 
aan den optativus aoristi met av in het Grieksch: hij duidt geen tijd 

aan. Vgl. § 519, A. 1. 

Aanm. 4. Over den potentialis (en den irrealis) in hoofdzinnen, die 
door een voorwaardelijken zin bepaald zijn, zie § 539 vlgg.. 

2) De optativus. 

§ 518. De coniunctivus kan een wensch uitdrukken (coniunc¬ 

tivus optativus). 
’t Praesens (somtijds ook het perfectum), dikwijls voorafgegaan 

door utinam (ook door velim)^ wordt gebruikt, wanneer de wensch 
nog vervuld kan worden; 

't imperfectum en'tplusquamperfectum, altijd voorafgegaan 
door utinam (ook door vellem)^ wanneer dat niet meer geschieden 
kan; ’t imperf. staat bij zulk een onvervulbaren wensch voor den 
tegen woordigen tijd; ’t plusquamperf. voorden verleden tijd. 

De ontkenning wordt uitgedrukt door nè (met utinam: utinam 
në; met velim: noLim): 

Quod dii omen avertant. - Quod dii omen averterint - 
Utinam tam facile vera invenire possim quam falsa convincere, 

Utinam, Quirites, virorum fortium atque innocentium copiam habe- 
retis, — Utinam filii ne degenerassent a gravitate patria! - 
Utinam, Pompei, cum Caesare societatem nunquam coisses! 

Aanm.. Dezen optativus gebruikt men ook in verzekeringen en 
verwenschingen: Ita me dii iuvent. - Ne sim salvus, si aliter scribo 

ac sentio. 

3) De (ad)hortativus. 

§ 519. De coniunctivus kan eene aansporing te kennen geven 
of ook een bevel in zachteren vorm (coni. hortativus of iussivus). 

De ontkenning wordt uitgedrukt door në. 

a) Men vindt dezen coniunctivus vooral in den Isten pers. plur. 
(zelden sing.) en den 3den pers. sing. en plur. van het praesens: 

Meminerimus etiam adversus infimos iustitiam esse servandam. - 
Morem illi geram. - Amemus patriam. - Suum quisque noscat 

WOLTJER, Lat. Gramm. 6e druk. 22 
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ingenium. - Nè difficilia op te mus. - Donis impii në placare 
audeant deos. 

b) In den 2den pers. van het praesens wordt de coniunc- 
tivus hortativus gewoonlijk alleen gebruikt, wanneer men niet tot 
een bepaalden persoon spreekt, maar in 't algemeen (§ 359, 3*^); 
anders neemt men in den regel den imperativus: 

Duke etiam fugias^fieri quod amarum potest. - Isto bono (corporis 
viribus) ut are, dum adsit; cum absit, nè requiras. 

Een verbod aan een bepaald persoon wordt echter gewoonlijk 
weer uitgedrukt door nè met den 2den pers. van den coniunc- 
tivus, maar dan liefst van het perfectum (coni. prohibitivus: 

vgl. § 568): 

Quod dubitas ne feceris {Quod dubitas ne facias zou zijn: waar¬ 
over men in twijfel is, dat moet men niet doen). - Adversario meo 
da istum patronum, deinde mihi neminem de de ris. 

Aanm. 1. Deze coniunctivus perfecti van den 2den pers. beant¬ 
woordt aan den Griekschen coniunctivus aoristi en duidt evenmin 
als deze een tijd aan. Vgl. § 568. 

Aanm. 2. In het imperfectum (en plusquamperfectum) kan de 
coniunctivus adhortativus gebruikt worden, om in den vorm van 
eene aansporing leedwezen er over uit te drukken, dat iets niet ge¬ 

schied is: 

Quod si meis incommodis laetabantur {consules), urbis tarnen periculo 
commoverentur (= debebant commoveri). - Sumpsisses tuo iure (= 

debuisti (debueras) sumere). 

4) De concessivus. 

§ 520. De coniunctivus concessivus geeft te kennen, dat men 
iets wil erkennen, toegeven dat iets geschiede of is. Als ontken¬ 
ning gebruikt men nè: 

O der int, dum metuant. - Ne sit summum malum dolor, malum 
certe est. - Esto: fecerit, si ita vis, Torquatus propter suas utilitaies. 

Over licet bij dezen coniunct. vgl. § 523. 

5) De dubitativus. 

§ 521. a) De coniunctivus dubitativus of deliberativus 
staat in eene vraag, die twijfel, overleg, beraad uitdrukt. De 
ontkenning is nön: 

Quid agam, iudices, quo me vertam? - Haec cum viderem, quid 
agerem, iudices? — Xenophon consulebat Socratem sequereturne 
Cyrum (onafh.: Sequarne Cyrum? Vgl. § 524, A. 2). 

Aanm.. Daar deze coniunctivus een verzwakte voluntativus is, zou men 
als ontkenning në verwachten. Zij is nön, omdat bij den coniunct. dubitat. 
altijd de nadruk op de negatie valt (§ 624). 
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b) Denzelfden coniunctivus vindt men in vragen met ontkennenden 
of afkeurenden zin: 

Haic cedamus? huius condiciones audiamus? 

B. In afhankelijke zinnen. 

§ 522. De afhankelijke zin neemt de plaats in van een deel van den 
hoofdzin: van het onderwerp, van het gezegde, van het voorwerp of 
van eene andere bepaling, bijv.: Ik wist den tijd van zijn vertrek niet = 
Ik wist den tijd niet, waarop hij vertrekken zou = Ik wist niet, wan¬ 
neer hij vertrekken zou. — Uit achteloosheid hebt gij zooveel fouten 
gemaakt = Doordat (omdat, dewijl, daar) gij achteloos geweest zijt, 
hebt gij zooveel fouten gemaakt. 

Wij kunnen ons voorstellen, dat men eerst alleen in hoofdzinnen sprak; 
dat daarna hoofdzinnen naast elkander werden geplaatst; dat eindelijk 
de eene zin onder den anderen, van dezen afhankelijk, werd gesteld, bijv.: 
Het is twaalf uur. Wij zullen eindigen = Het is twaalf uur; wij zullen eindi¬ 
gen = Het is twaalf uur; daarom zullen wij eindigen = Omdat het twaalf 
uur is, zullen wij eindigen. 

De afhankelijkheid kan óf door den modus alleen, óf door voegwoord 
en modus, óf ook alleen door het voegwoord worden uitgedrukt. 

a. Zonder voegwoord. 

1. Na werkwoorden. 

§ 523. Somtijds staat een afhankelijke zin eenvoudig in den 
coniunctivus, zonder nadere verbinding met den hoofdzin; de afhan¬ 
kelijke zin heeft dan den vorm van eenen hoofdzin behouden. 
Zoo kan de coniunctivus gebruikt worden na Heet het is geoorloofd, 
necesse ^5/hetisnoodzakelijken oportethti is plicht (recht), 
men moet, echter alleen wanneer deze uitdrukkingen in den indicat. 
praes. staan (een enkel maal ook na llcebli en oportebit): 

Ipsl hoe dieas Heet. - Teeum ipse Heebit, quot et quanta sint 
erimina, reeordere. - Ex luxuria exsistat avaritia neeesse est. — 
Ex rerum eognitione redundet oportet oratio. 

Deze coniunctivus is oorspr. een zelfstandige voluntativus, waarbij ter ver¬ 
duidelijking liceU oportet enz. gevoegd werden; langzamerhand echter voelde 
men den coniunctivus als van Heet enz. afhankelijk. 

Aanm. 1. Gewoner is bij deze verba de inf. (accus. cum inf.): vgl. 
§§ 582, 583 en 583a. 

Licet met den coniunct. is meestal zuiver voegwoord geworden; het 
dient dan tot inleiding van een concessieven bijzin in den coniunct. 
praes. of perf. (niet impf. of plusqpf.), en beteekent: ofschoon, ge¬ 
steld ook, toegegeven dat, moge (vgl. § 546, e)\ 

Fremant omnes licet, dicam quod seniio. — Licet quod cuique libet 
loquatur, credert non est necesse. — Licet concurrant omnes plebeii 
philosophi, nihil umquam tam eleganter explicabunt. 

22* 
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Aanm. 2. Ook cave kan met den coniunctivus alleen gecon¬ 
strueerd worden: Cave sïs mentiare Pas op, als je blieft, lieg niet (Cic. 
Mil. 60). - Gewoonlijk heeft het echter /z^ (§ 549). 

Zeer zelden vindt men in het klassiek Latijn den coniunct. na opus 
est (in plaats van den inf. of acc. c. inf.: § 583^): Diligentissime 
contendas opus est, ut de me scribant. 

Over fac met den coniunct. zie § 567, A. 2. 

Aanm. 3. Op dezelfde wijze kan de coniunctivus ook staan na werk¬ 
woorden als veile, nolle, rogare, orare, decernere, die een wil of wensch 
te kennen geven: (Caesar Divitiacum) rogat, finem orandi faciat. — 
Tu velim animo sapienti fortique sis. — Senatus decrevit, darent 
operam consules^ ne quid res publica detrimenti caperet (zie § 549). 

2. In afhankelijke vragen. 

§ 524. Afhankelijke of indirecte vragen zijn vragende 
zinnen die van een werkwoord of een verbaal substan¬ 
tief afhangen. Zoo kan de directe of onafhankelijke vraag: Hoe 
laat is het? op verschillende wijzen afhankelijk worden, als: 

Hij vraagt mij, hoe laat het is. Hij vroeg mij, hoe laat het 
was! ’t Is de vraag, hoe laat het is. Ik weet niet, hoe laat 
het is. Zeg mij, hoe laat het is enz.. 

Zoo ook de directe vraag: Zult gij komen? (Zult gij niet 
komen?): 

Hij vraagt mij, of ik komen zal (of ik niet ....) 
Hij vroeg mij, of ik komen zou (of ik niet ....) enz.. 

Hoe de afh. vraag zich uit de onafh. ontwikkeld heeft, ziet men nog 
duidelijk in zinnen als deze: Die mihi: C. Antonius voluitne fi^ri septemvir? 

In het klassieke Latijn geldt de regel, dat alle afhanke¬ 
lijke vragen in den coniunctivus staan. 

Of, of niet wordt uitgedrukt door -né; of misschien Aoox num 
(vgl. § 644 vlgg.): 

Quaero qui ld scire potuerit. — Quaerent sitne verum. — Quaero 
ex te sisne ex pauperrimo dives factus. - Quaerit nam feriae es sent- 
Si te inierrogetf nam amplius quid desideres^ quid respondeas? - 
Videmusne ut pueri aliquid scire se gaudeant^ ut id aliis narrare 
gestiant? — Non quantum quisque prosit^ sed quanti quisque 
sit ponderandum est — Sophistae docere se profitebantur^ quemad- 
modum causa inferior dicendo fieri superior posset — Tribuni plebis 
permagni interest qui sint 

Aanm. 1. Men onderscheide wel tusschen relatieve zinnen en afhan¬ 
kelijke vragen. Is het pronomen relatief, dan kan men er een deter- 
minativum vóór plaatsen; is het interrogatief, dan niet: Dicam, 
patres conscriptie quae sentio (Cic. prov. 18) = ea, quae sentio 
wat ik meen, niet iets andeis, mijn ware meening dus (zie § 480, A. 1), 
maar: Libere quae sentiam de re publica dicam (Cic. Phil. 1,27): enkelv.: 
quid sentiam wat ik meen, mijne meening, desgevraagd. 
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In zinnen als: Quo utuntur argumento ad probandum, operae pretium 
est considerare (Cic. fin. 4, 67), heeft men geen afhankelijke vraag, 
maar eenen relatieven zin: Argamentam^ quo utuntur^ operae pretium est 

considerare. Zie § 483. 
In 't algemeen kan men zeggen: in ’t Latijn moet men, wanneer 

men de keuze heeft tusschen een relatieven zin en eene afhan¬ 
kelijke vraag, de afhankelijke vraag kiezen; dus: Quid iniquitas 
loei habeat incommodi, proponit (Caes. Gall. 8, 45) (niet: Incommodum 
proponitf quod iniquitas loei habet): Hij zet hun het nadeel uiteen, dat 

• de oneffenheid van het terrein oplevert. — Non sum praedicaturus quan¬ 
tos ille res domi militiaeque gesserit (Cic. Manil. 48): Ik ben niet van 
plan de groote daden te verkondigen, die hij in oorlogs- en in vredes¬ 

tijd verricht heeft. 

Aanm. 2. De coniunctivus hoort in de afhankelijke vraag als zoo¬ 
danig oorspr. niet thuis: hij heeft zich van zulke gevallen uit, waar hij ook 
in de onafhankelijke vraag staan zou (als deliberativus of dubitativus: 
§ 519), zooals: Quid faciam, nescio (oorspr.: Quid faciam? Nescio\ langza¬ 
merhand tot alle indirecte vragen uitgestrekt: Die mihi, quis emerit 
(oorspr.: Die mihi: quis emit?). In de volkstaal en bij dichters vindt men 
echter nog dikwijls den indicativus. 

Aanm. 3. Dikwijls moeten abstracte substantiva in 't Latijn door 
afhankelijke vragen worden uitgedrukt: 

de grond voor ons geloof cur credamiis (Cic. Tusc. 1, 39) 
uwe vorderingen quantum profeceris (Cic. off. 1, 3) 
de beteekenis dezer wet quanta sit vis huius legis (Cic. dom. 130) 
zijn aard en wezen quid et quale sit (Cic. Tusc. 3, 11). 

Aanm. 4. De uitdrukkingen nescio quis, nescio quomodo enz., 
mirum quantum, nimium quantum en dergelijke worden dikwijls met 
den indicat. verbonden, of liever, zonder invloed op den modus, 
als verkorte zinnen, bij wijze van tusschenvoegsel gebruikt: Nescio quo¬ 
modo, diim lego (Platonis Phaedonem), adsentior, cum posui librum 
adsensio omnis illa elabitur. Zie ook het eerste voorbeeld van § 396. 

§ 524a [§ 554]. Afhankelijke vragen zijn eigenlijk ook de met quïn 
ingeleide bijzinnen in den coniunctivus, die men gebruikt na 
non dubito, dubium non est, controversia non est en andere 
uitdrukkingen, waarin een twijfel ontkend wordt: 

non dubito, quin ik twijfel niet, of (twijfel'er niet aan, dat): 

Agamemnon non dubitat, quin brevi sit Troia peritura. — 
Orgetorix dixit non esse dubium, quin totius Qalliae plurimum 
Helvetii possent. - Quis dubitet, quin in virtute divitiae sint? 

Deze constructie wordt duidelijk, wanneer men den bijzin onafhankelijk maakt 
en daarbij in het oog houdt, dat quin (ontst. uit *quï~ne: § 652) letterlijk 
waardoor niet? waarom niet? beteekent: Non dubito, quin hoe verum sit 
was oorspronkelijk: Non dubito. Quin hoe verum sit? Ik twijfel niet. 
Waarom zou dit niet waar zijn? De coniunctivus is dus eigenlijk een 
zelfstandige dubitativus (§ 521). 
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Aanm. 1. De zin met quin kan nog door non genegeerd worden: 
Nanc dubium non est, quin tenturae non sint (Cic. epist. 2, 17, 5). 
Blijkbaar zag men reeds in Cicero's tijd in quin alleen nog de conjunctie. 

Aanm. 2. Behalve bij de in den tekst genoemde uitdrukkingen vindt 
men quin ook soms na non ignorare, non negare, non contradicere, quem 
ignorare? en enkele andere, die, omdat ze min of meer synoniem waren 
met non dubitare, ook de constructie daarvan konden aannemen: 

Quis ignorat, quin tria Graecorum genera sint? - Non cunctandum 
existimavit, quin decertaret. 

Aanm. 3. Cicero en Caesar gebruiken bij non dubitare e. d. in den zin 
van niet twijfelen, uitsluitend deze constructie met quin\ bij schrijvers 
als Varro, Nepos, Hirtius e. a., die zich meer bij de gewone taal aansloten, 
vindt men ook den acc. c. inf.; later wordt deze zeer gewoon. 

Aanm. 4. Ook wanneer/zö/z (/^^^//ö/'^beteekent niet aarzelen, vindt men 
somtijds bij Cicero de constr. met quin, vooral wanneer het in het pass. of 
in het gerund, staat: Nolite dubitare, quin huic uni credatis omnia. — 
Domitius sibi dubitandum non putavit, quin proelio decerneret (Caes 
civ. 3, 37, 2); zoo ook non dubium est, quin ik ben vast besloten: 
Ut dubium non sit, quin cum periculo fugiamus, quod fugeremus 
etiam cum salute. 

Gewoonlijk echter heeft non dubitare in de beteekenis aarzelen den 
infinit. (§ 571): 

Sapiens non dubitat, si ita melius sit, migrare de vita, 

Aanm. 5. Staat bij dubitare twijfelen e.d. geene negatie, dan hebben 
zij nooit quin, maar in den regel eene afhankelijke vraag met utrum - an, 
-ne — an, of an\ vgl. § 647; over dubitare an twijfelen of niet § 649. 

3. In relatieve zinnen. 

§ 525. Relatieve zinnen die alleen dienen om aan te 
geven, wie of wat de persoon of zaak is, die genoemd 
wordt, staan natuurlijk in den indicativus; maar relatieve 
zinnen wier doel het is om aan te geven hoe de aard en 
het karakter is van den persoon of de zaak, die genoemd 
wordt, staan in den coniunctivus. 

In relatieve zinnen staat derhalve de coniunctivus in de vol¬ 
gende gevallen: 

1) in causale relatieve zinnen. De coniunctivus staat in 
alle relatieve zinnen die dienen om een grond of reden aan te 
geven, zoodat 

qui = cum is daar, omdat hq (§ 560, 2). 

Somtijds wordt quippe immers, zonder twijfel, zelden utpote 
of ut namelijk, vóór het pronomen relativum geplaatst: 

Alexander cum in Sigêo ad Achillis tumulum adstitisset: O fortunate, 
inquit, adulescens, qui tuae virtutis Homerum praeconem inveneris! — 
Caninius consul fait mirifica vigilantia, qui suo toto consulatu somnum 
non vide rit — Callidus adulator non facillime agnoscitur^ quippe 
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qai etiam adversando saepe adsentetar, — Frater eias^ utpote qui 

peregre depagnarit^ familiam duciL 

Aanm.. Staat in dergelijke zinnen de indicativus (wat nooit met 
ut qai, en, althans in goed proza, evenmin met quippe ^/// geschiedt), 
dan heeft de schrijver niet willen laten uitkomen, dat de relatieve zin de 
reden bevat, waarom hij het in den hoofdzin medegedeelde beweert, bijv.: 
Habeo senectuti magnam gratiam, quae mihi sermonis aviditatem auxit, 
potionis et cibi sustulit: Ik ben den ouderdom zeer dankbaar, die mij de 
zucht naar een (gezellig) gesprek heeft vermeerderd, maar de zucht naar 
eten en drinken heeft ontnomen (Cic. Cato 46). Stond in dezen zin 
auxerit ... sustulerit, dan zou de bedoeling zijn : ik ben den ouderdom 

zeer dankbaar, daar hij enz.. 

§ 526. 2) in adversatieve en concessieve relatieve zinnen. 
De coniunctivus staat in alle relatieve zinnen die eene tegen¬ 
stelling behelzen of iets toegeven, zoodat 

qai = cam is terwijl hij toch, ofschoon hij (§ 544): 

Sapiens posteritatem, caius sensum habituras non sit, ad se patat 

pertinere. 

§ 527. 3) in finale relatieve zinnen. De coniunctivus staat 
in alle relatieve zinnen, die een doel, eene bestemming uitdruk¬ 

ken, zoodat 
qai =«/ /s opdat hij (§ 548): 

Sant malti, qai eripiant aliis, qaod aliis largiantar. — Homini 
{natara) addidit rationem, qaa regerentar appetitds. — {Artaxerxes 
Themistocli) Magnesiam arbem donarat, qaae ei panera praeberet, 
Lampsacam aatem, ande vinam sameret, Myanta, ex qaa opsoniam 

haberet 

§ 528. 4) in consecutieve relatieve zinnen, a) De coniunc¬ 
tivus staat in alle relatieve zinnen die een gevolg uitdrukken, zoodat 

qai = at is zoodat hij; van dien aard, dat hij (§ 552): 

Plane qaidem perfectam oratorem et cai nihil admodam desit 
Demosthenem dixeris. - Ho mines ratio nem habent sagacem, qaae et 

caasas reram et consecationes vide at. 

Die beteekenis ligt in qui gewoonlijk, wanneer de relatieve zin door et 
zich aansluit aan een adjectief, dat voorafgaat; zie het eerste voorbeeld 
hier boven; zoo ook: Xenophon leniore quodam sotio est usus et qui illuiu 

impetum oratoris non habeat. 

§ 529. b) Met deze beteekenis staat de coniunctivus met name: 

10 na is (in den zin van talis), talis, tantus, tam enz.: 

Ego is sum, qui nihil unqaam mea potius quam meorum civium 
causa fecerim. - Talem te esse oportet, qui te ab impiorum civium 
societate seiungas. - Quae domus tam stabilis, quae tam firma 
civitas est, quae non odiis atque dissidiis funditus possit everti? 
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20 na est; sant; inveniuntur; non est; nemo {nullas, nihil) 
est; qais {qaid) est? en dergelijke, wanneer niet bepaalde perso¬ 
nen of voorwerpen bedoeld zijn, maar men onbepaald spreekt, zoodat 
men zeggen kan: er zijn er, die (= van dien aard, dat 

Sant philosophi et faerant, qui omnino nullam hahere censerent 
reram hamanaram procarationem deos. - Non temere nee fortaïto creati 
samas; sed profecto fait qaaedam vis, qaae generi consaleret 
hamano. — Nihil est qaod tam miseros {nos)faciat, qaam impietas 
et scelas, - Illad qais est qai du:bitet? 

Na negatieve hoofdzinnen en na vragen met negatieven zin 
{non est; nemo, nullas, nihil est; qais est? qaid est? enz.) kan in dit 
geval in plaats van het relativum met nön ook quïn gebruikt worden, 
echter alleen wanneer het pronomen in den nominativus 
{qaod ook in den acc) staan zou (dus voor qai non, qaae non, qaod 
non, niet voor qaem non enz.): 

Nemo est quin intellegat = er is niemand, die niet begrijpt: 

Nemo est qain (of qai non) intellegat raere illam rem publi- 
cam, abi res iadicatae rescindantar. - Nul la est nat ara, qain (of 
qaae non) saam vim retineat a primo ad extremam, - Ecqais fait, 
qain (of qai non) lacrimaret? — Nego in Sicilia tota al lam 
vos faisse, qain (of qaod non) Verres abstalerit 

30 zoo ook na habeo, qaod: 

Qaod laetere habes. — Qaod responderet non habebat. 

Aanm. 1. Indien er van bepaalde personen of zaken sprake is en dus 
de relatieve zin geene nadere beperking geeft van een algemeen 
subject, maar een bepaald subject omschrijft, staat de indicativus. 
Wanneer bijv. Caesar zegt, dat een groot deel der eilanden aan de monden 
van den Rijn a feris barbarisque nationibus incolitur, ex quibus sant, 
qui piscibus atque ovis avium vivere exisiimantur (Gall. 4, 10, 5), 
dan bedoelt hij niet: tot welke ook menschen behooren, van wie men 
meent, dat zij enz., maar: tot welke ook die menschen behooren, die, 
naar men meent, enz.; hij heeft dus bepaalde menschen op ’t oog. 

Zoo ook: Qais est qui ignoret? Wie is er, die niet weet enz., maar: 
Quis est qui ignorat? Wie is het, die niet weet enz.. 

Aanm. 2. Vergelijk verder: Sapientia est una quae maestitiam pellat 
ex animis, waar de coniunctivus aanduidt dat de schrijver bedoelt, dat de 
wijsheid van dien aard is, dat zij enz., met: Una est amicitia in rebus 
humanis de cuius utilitate omnes consentiunt, waar alleen het feit 
wordt uitgedrukt, dat de menschen enz.. 

§ 530. 40 na dignas, indignas, aptas, idoneas: 

Qai modeste paret videtar qai aliqaando imperet dignas esse. - 
Rafum Caesar idoneam iadicaverat, qaem cam mandatis ad Pom- 
peium mitteret 

Ook in dit geval nl. laat zich de relatieve zin als gevolgaanduidend 
opvatten (van dien aard, dat hij enz.). Het is echter ook mogelijk, qui hier 
finaal te nemen; daarvoor pleiten de verbinding van dignus met ut, die men 
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(reeds bij Plautus) soms vindt, en de in de Aanm. vermelde constructies van aptus 
en idoneus. Vgl. ook ons te (waardig te ..). Dan vallen deze zinnen onder § 527. 

' Aanm.. Over aptus en idoneus met ad en het gerund, of den dat. v. 
h. gerund, vgl. § 614 en § 613. 

50 bij de schrijvers na Cicero na eenen comparativus met quam^ bijv.: 
maior quam qui grooter of te groot dan dat; zoo zegt Niobe overmoedig: 
Maior sum, quam cui possii Fortuna nocere (Ov. met. 6,195). Men gebruikt 

echter liever quam ut \ vgl. § 471, A. 1. 

§ 531. 5) in beperkende relatieve zinnen. De coniunctivus 
staat verder in alle relatieve zinnen die eene beperkende bepaling 
aan den hoofdzin toevoegen, zoodat 

qui = voor zoover hij, zooveel hij althans: 

quod sciam zoover ik weet; quod meminerim zoover ik mij 
herinner (kan herinneren): 

Ex oratoribus Aiticis antiquissimi sunt^ quorum quldem scripta 
constent, Pericles et Alcibiades, - Adeo excellebat Aristides abstU 
nentia, ut unus post homlnum memoriam, quod quidem nos au die- 
rimus, cognomine iusius sit appellatus. 

Deze coniunctivus is de potentialis (§ 517): hij geeft hier aan de bewering 
een minder stelligen en dus meer bescheiden vorm (coniunctivus modestiae). 
Bedoelt men werkelijk eene bepaalde beperking van een oordeel, niet slechts 
eene bescheiden formuleering daarvan, dan gebruikt men quantum en den indic.: 
quantum scio. 

§ 532. 6) De coniunctivus staat in alle relatieve zinnen die innerlijk 
afhankelijk zijn, d. i. de meening van hem over wien gesproken wordt, 
niet die van den spreker of schrijver bevatten: Socrates exsecrari eum 
solebaty qui primus utilitatem a iure seiunxisset (naar de meening van 
Socrates, niet van Cicero). Vgl. ook § 535, A. 1. 

Over het gebruik van het pron. reflex, in zulke zinnen vgl. § 477. 

Aanm.. Ook de gedachte, die de spreker zelf in een vroegeren tijd had, 
kan hij als eene vreemde aanduiden. 

§ 533. 7) Eindelijk staat de coniunctivus in alle relatieve zinnen wier 
inhoud een wezenlijk bestanddeel uitmaakt van een zin, die in den 
coniunctivus of accus. cum infinitivo staat (vgl. § 619, 5^); 

Socrates dicere solebat omnes in eo quod scirent satis esse eloquentes. 

Aanm. 1. Een zin namelijk, die in den coniunctivus of acc. c. inf. staat, is 
afhankelijk, een relatieve zin, die met dezen als het ware een geheel uit¬ 
maakt, wordt dus ook afhankelijk, en komt dientengevolge in den coniunctivus. 

Zeg ik bijv.: Athenis laudantur in contione //, qui sunt in proelio 
interfecti, Te Athene wordt in de volksvergadering eene lofrede gehouden 
op hen die in den strijd gesneuveld zijn, dan maakt de inhoud van 
den relatieven zin een wezenlijk bestanddeel uit van den hoofdzin: 
hij kan niet worden weggelaten. Maak ik nu den hoofdzin afhankelijk, 
bijv. van mos est het is de gewoonte, dan wordt ook de relatieve zin 
afhankelijk en komt in den coniunctivus: Mos est Athenis laudari in 
contione eos, qui sint in proelio interfecti (Cic. orat. 151). 
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Aanm. 2. Is de relatieve zin eene bijvoeging van den spreker en 
dus zijn inhoud niet een wezenlijk bestanddeel van den zin in den infinit. 
of den coniunct., dan staat hij in den indicativus. Aristoteles zegt bijv.: 
Apud Hypanim fluvium bestiolae quaedam nascuntur, quae unutn diem 
vivunt. Als Cicero deze woorden afhankelijk maakt van Aristoteles alt, 
komt natuurlijk de relatieve zin in den coniunctivus, maar een andere 
relatieve zin, dien Cicero ter omschrijving van Hypanim fluvium er aan 
toevoegt, komt in den indicativus: Apud Hypanim fluvium, qui ab 
Europae parte in Pontum influit, Aristoteles ait bestiolas quasdam nasci, 
quae unum diem vivant. 

b. Met voegwoord. 

§ 534. Gewoonlijk worden de afhankelijke zinnen met de hoofdzinnen ver¬ 
bonden door middel van voegwoorden. Welk voegwoord men gebruikt, 
hangt af van den aard en de beteekenis van den afhankelijken zin; van den 
aard en de beteekenis van den afhankelijken zin hangt echter ook de modus 
af, dien men bezigt: vandaar, dat het schijnen kan, alsof de modus van de 
coniunctio afhing. In waarheid is dit echter evenmin het geval als de praepo- 
sities oorspr. casus regeeren (vgl. § 390). Evenals de praeposities eigenlijk 
sa men gaan met de casus, maar ééne praepositie twee verschillende casus bij 
zich hebben kan, zoo gaan ook de conjuncties samen met de modi, maar 
kan ook ééne coniunctio bij twee verschillende modi worden gebruikt. 

Aanm. De modi bestonden vóór de coniunctiones; 't gebruik der modi, 
tot dusver behandeld (behalve de oratio obliqua), is dan ook ouder dan 
de verbinding der coniunctiones met de modi. 

1. In causale zinnen. 

§ 535. De causale zinnen geven eene handeling of toestand aan als 
grond of oorzaak van eene andere handeling of een anderen toestand. 

Zij worden met den hoofdzin verbonden door middel van de conjuncties: 

quod, quia omdat (Fransch: paree que) 
quoniam naardien (Fransch: puisque) 
quandOy quandoquidem dewijl, dewijl immers (eigenlijk 

voegw. van tijd). 
a) De beteekenis der causale zinnen brengt mede, dat zij in den regel in 

den indicativus staan. 

b) De coniunctivus staat naar zijnen aard in causale zinnen alleen dan: 
10 wanneer de spreker wil doen uitkomen, dat hij niet naar zijne meening de 

oorzaak opgeeft, maar naarde meening van een ander of van anderen (zie §532): 
Aristïdes nonne ob eam causam expulsus estpatria, quod praeter modum iustus 

es set? door den coniunctivus wil Cicero te kennen geven, dat niet hij, maar 
de Grieken het praeter modum iustum esse als oorzaak van Aristides' verbanning 
opgeven. - Darnocles exoravit tyrannum, ut abire liceret, quod iam beatus 
n o liet esse: de grond die opgegeven wordt is de grond, dien Darnocles 
tegenover Dionysius aan voert, niet een grond, dien Cicero opgeeft. 

Over het gebruik van het pron. reflex, in zulke zinnen zie § 477. Bij wijze 
van voorbeeld volge hier nog deze zin uit Caesar (Gall. VII, 19): Indignabantur 
milites^ quod conspectiim suum hostes perfene possent. Was de causale zin 
niet innerlijk afhankelijk, dan zou er staan: quod conspectum eorum hostes 
perferre poterent (naar het oordeel van den schrijver). 
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Aanm. 1. fl) De coniunctivus drukt in zulke zinnen dus de gedachte uit 
die wij kunnen weergeven door toevoegingen als: gelijk hij zei de, naar 
hunne meening e. d.. Ook in het Latijn worden een enkele maal uit¬ 
drukkingen als ut dicebat ille e. d. duidelijkheidshalve parenthetisch 
(d. i. buiten het zinsverband) toegevoegd, terwijl dan toch de coniunctivus 
blijft. Dit gebruik komt echter zelden voor: in den regel verbindt men 
het verbum dicendi of putandi als hoofdwerkwoord met quod, en 
voegt het werkwoord dat de reden aangeeft, in den accus. c. inf. daar 
aan toe. Dikwijls wordt dan echter, door eene natuurlijke, maar 
logisch niet gemotiveerde assimilatie, het verbum dicendi of putandi 
{dicere, existimare, putare t.digX.) in den coniunctivus geplaatst, ofschoon 
men den indicativus zou verwachten, daar men niet het zeggen, het 
meen en enz. op zich zelf, maar wat er gezegd wordt, als de gedachte 
van een ander wil aanduiden: 

Rediit, quod se o b Uturn nescio quid diceret ('= quod oblitus es set). — 
Dumnorix omnibus precibus petere contendit, ut in Gallia relinqueretur, 
pariim^ quod insuetas navigandi mare timer et, partim, quod religionibus 
impediri sese diceret. 

b) Dit eigenaardige gebruik van den coniunctivus vindt men ook in 

relatieve zinnen: 

Litteras, quas me sibi misisse diceret, recitavit (= quas ego sibi 
misissem). 

20 dus ook, wanneer de spreker wil te kennen geven, dat de opgegeven 
oorzaak niet de ware is: Nemo unquatn est oratorem, quod Latine loque- 
retur, admiratus. 

Zoo vooral na non quod of non quo, non eo quod, non ideo quod, 
non quia, terwijl dan gewoonlijk sed quod, sed quia volgt met den indicat., 
om de ware oorzaak op te geven: Pugiles in iactandis caestibus ingemescunt, 
non quod doleant animove succumbant, sed quia profundenda voce omne 
corpus intenditur venitque plaga vehementior. — Maiores nostri in dominum 
de servo quaeri noluerunt, non quin (= non quod non: § 652) posset verum 
inveniri, sed quia videbatur indignum esse. 

Aanm. 2. Non quo staat voor non eo quo en dit door attractie voor 
non eo quod. 

Over de causale zinnen met cum (quom), die altijd in den coniunc¬ 
tivus staan, zie § 560, 20. 

2. In voorwaardelijke zinnen. 

§ 536. De voorwaardelijke (conditioneele) bijzinnen geven 

eene veronderstelling aan, welker vervulling voorwaarde is 

voor de verwezenlijking van hetgeen in den hoofdzin wordt uitgedrukt; 

zij heeten daarom ook wel hypothetische (veronderstellende) 

bijzinnen. 
Den zin die de voorwaarde bevat, noemt men protasis (eigenl.: 

de voorspanning, het voorgeplaatste of -gestelde {ngóraoïg, van ngoTeivo)), 

dan voorzin); den hoofdzin apo dosis (eigenl.: de teruggave (ajióöooig, 

van anodidcofjii), slotzin). 
De voegwoorden zijn si, ontkennend si non en nisi (§ 326). 
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a) Sï (uit *s«) is oorspr. een locat. sing. van den pronom.stam so-, met 
demonstratieve beteekenis (= sic [d. i. si + het deiktische -ce\ § 170a, A. 1): 
ook de hypothetische periode heeft zich dus uit een parataktisch zinsverband 
ontwikkeld, op soortgelijke wijze als bij ons zoo voorwaardelijk gebruikt wor¬ 
den kan: Quiesce, si sapis (Plaut. Most 1173), Wees stil, zoo ge verstandig zijt, 
was dus eigen!.: wees stil: zóó (= dan) zijt ge verstandig. De voorwaardelijke 
verhouding kan ook later nog door zelfstandige zinnen worden uitgedrukt: 
Rogo hoe idem Epicurum, dieet sqq. (Cic. Tusc. 2, 28). - Roges me: nihil 
fortasse respondeam (Cic. nat. deor. 1, 57), enz.. Vgl. § 542. 

b) Si non staat gelijk met s/, behalve dat een der woorden van den voor- 
waardelijken zin eene ontkenning bij zich heeft, of ook op de ontkenning 
de nadruk valt; nisi (d. i. ne [= non] si) daarentegen staat tegenover si, 
in zooverre als de geheele voorwaardelijke zin ontkennend wordt: 
de ontkenning gaat vóór de voorwaarde. Nisi voegt dus eene uitzondering 
toe aan een algemeen oordeel; si non geeft aan, in hoeverre een bijzonder 
oordeel van kracht is: 

si non = indien . . . niet, wanneer . . .-niet; 
nisi = (niet . . . indien), behalve wanneer, tenzij: 

Memoria minuitur, nisi eam exerceas. - Nihil honestius quam pecuniam 
contemnere, si non habeas, si habeas, ad beneficentiam liberalitatemque 
conferre, 

Aanm. 1. Wanneer eene tweede voorwaarde tegenover de eerste ge¬ 
steld wordt, gebruikt men, indien zij positief is, in plaats van het 
tweede si gewoonlijk sin (§ 326 Aanm.), ook wel sin autem maar 
indien, indien daarentegen: 

Si delectamur, eam (de philosophia) scribimus, quis est tam invidus, 
qui ab eo nos abducat? Sin laboramus, quis est, qui alienae modum 
statuut industriae? 

1$ de tweede voorwaarde negatief, dan kan men in plaats van si non 
ook si (of sin) minus nemen. Dit laatste is regel, wanneer het 
werkwoord ontbreekt: 

(Hostes) partem suarum copiarum traducere conati sunt, eo consilio, ut, 
si possent, castellum expugnarent; si minus potuissent, agros popu- 
larentur. — Si mihi veniam, quam peto, de de rit, utar illius condicione; 
si minus, impetrabo aliquid a me ipso. ' 

Aanm. 2. Over si met den coniunct. in den zin van ons of bij ex- 
spectare, conari, experiri e. d., zie § 646 Aanm.. 

Over 5/Ve — sive en nisi forte en nisi vero, die altijd bij den 
indicativus staan, vgl. § 516. 

§ 537. Modi. Naar hetgeen vroeger over den aard van den coniunctivus 
gezegd is, zouden de protasis en de apodosis beide altijd in den coniunc¬ 
tivus moeten staan, daar de eerste niet wat werkelijk is te kennen wil geven, 
maar wat aangenomen, gedacht wordt, en de tweede als afhankelijk van 
den eerste wordt voorgesteld. Toch gebeurt dit niet, daar de vorm van den zin 
door de particula si de afhankelijkheid reeds genoegzaam uitdrukt. 

Daarentegen wordt wel acht gegeven op de omstandigheid, hoe de spreker 
denkt over de verhouding tusschen de voorwaarde en de werke¬ 
lijkheid: 
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§ 538. Men onderscheidt drie gevallen, al naar men in den 
voorwaardelijken zin uitgaat van: 

10 eene werkelijkheid: indicativus; 
20 eene mogelijkheid: coniunctivus praes. of perf.; 
30 eene niet-werkelijkheid: coni. imperf. of plusquamp.: 

1) De indicativus wordt gebruikt in den voorwaardelijken 
zin zoowel als in den hoofdzin: a) indien de spreker wil te ken¬ 
nen geven, dat het in de pro tas is vervatte oordeel met de werke¬ 
lijkheid overeenstemt (bijv. wij zullen uitgaan, maar het begint te 
regenen. Nu zeg ik: als (indien) het regent, kunnen wij toch 
niet uitgaan); 

d) of ook, wanneer hij over de werkelijkheid of niet-werke¬ 
lijkheid niet wil oordeelen (bijv.: als ik kan, zal ik het 
doen; maar of ik zal kunnen of niet, dat weet ik niet; ik zeg alleen, 
dat ik het zeker zal doen, als ik kan): 

Si poteSf libera (mé). - Si potero^ faciam. - Si amitti vita 
beata poiesi^ beata esse non potest. - Si Fabias oriente Canicula 
natas est^ Fabias in mari non morietar. - Si bellam omittimas^ 
pace nanqaam fraemar. - Dies affert vel hora potias, nisi provi- 
sam est, magnas saepe clades. 

Aanm.. Zoo in den hoofdzin een coniunctivus voorkomt, is het een van die, 
welke in §§ 517-521 opgenoemd zijn: Si stare non possunt, corruant. 

§ 539. 2) A. Wanneer de spreker de vervulling der voorwaarde 
als onderstelling, dus als mogelijk, voor het tegenwoor¬ 
dige óf de toekomst aanneemt, gebruikt hij in den voorwaardelijken 
zin den coniunctivus (potentialis) van ’t praesens of van ’t 
perfectum-praesens, terwijl ook de hoofdzin in den coniunc¬ 
tivus staat; dit praesens wordt in onze taal een imperfectum of 
een daarmede gelijkstaande vorm: 

Non possim, si velim. — Si hoe dicat, timidas videatar. - 
Pro patria qais bonus dabitet mortem oppetere, si ei sit pro fa- 
turas? - Si gladiam qais apad te sana mente deposaerit, repetat 
insaniens: reddere peccatam sit, officium non reddere. 

Aanm.. De hoofdzin staat dikwijls in den indicativus; dan geeft 
men den inhoud als vast en zeker op: Sapiens non dubitat, si ita 
melius sit^ migrare de vita. Bij nisi is dit gewoonlijk het geval. Zie het 
eerste voorbeeld van § 536. 

§ 540 [§ 541]. B. Wanneer de spreker de vervulling der voorwaarde als 
mogelijk in het verledene aanneemt, gebruikt hij in beide zinnen den con¬ 
iunctivus imperfecti. Een zin als: Si sua res agatur, testimonium non dicat, 
Indien (Stel dat) zijn eigen zaak behandeld werd, zou hij geen getuigenis 
afleggen, moet derhalve, in een verleden tijd overgebracht, aldus luiden: 
Africanus si sua res ageretur, testimonium non diceret, De Afrikaan zou, 
indien zijn eigen zaak ware behandeld geworden, geen getuigenis heb¬ 
ben afgelegd (Cic. S. Rosc. 103): 
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Cur igitar et Camillus d o Ier et ^ si haec post trecentos et quinquaginta fere 
annos eventura put ar et? et ego do team, si ad decent milia annorum gentem 
aliquam urbem nostram potituram putem? 

Aanm.. Voor het uiterlijke komt deze potentialis van het ver led ene 
overeen met den irrealis (§ 541): inderdaad is er echter verschil: immers, 
de coni. imperf. drukt hier niet uit, dat het geval niet werkelijk is, 
maar dat het als mogelijk gesteld is in een verleden tijd. De vertaling 
van dergelijke zinnen is dan ook anders, dan die van de zinnen in § 541, 
want voor het imperfectum wordt in de vertaling het plusquamperf. gebruikt. 

§ 541 [§ 540]. 3) Stelt de spreker den inhoud van den voorwaardelijken 
zin als niet-werkelijk voor, dan gebruikt hij eveneens in beide 
zinnen den coniunctivus, maar dan van het imperfectum, om de 
niet-werkelijkheid in het tegenwoordige uit te drukken, of van het 
plusquamperfectum, om de niet-werkelijkheid in het verledene 
uit te drukken (modus irrealis), dus: Si viveret, verba eius aadi- 
retis Indien hij leefde, zoudt gij zijne woorden hooren (maar 
hij leeft niet, dus hoort gij zijne woorden niet) (Cic. Q. Rosc. 42). - 
Si venisses^ visos esses Indien gij gekomen waart, zou men u 
gezien hebben (maar gij zijt niet gekomen, dus heeft men u niet 
gezien) (Cic. inv. 1, 87): 

Si nihil aliud quaereremus nisi ut deos pie coleremus, metus omnis 
a vi atque ira deorum pulsas es set — Troiam Neoptolemus capere 
non potuisset, si Lycomêdem multis cum lacrimis iter suum impedien- 
tem audire voluisset - ld non facerem^ nisi necesse esset - 
Amisissetis Asiam, nisi Cn. Pompeium fortuna attulisset 

Men vrage niet of de voorwaarde, op zich zelf beschouwd, wel vervuld 
kan worden, maar of de spreker wil te kennen geven, dat zij niet vervuld 
is of wordt. Zij kan onvervulbaar zijn, terwijl de spreker toch onderstelt, dat 
zij vervuld is of wordt; men heeft dan het geval van § 539, bijv.: 

Haec si tecum patria loquatur^ nonne impetrare debeat? Stel, dat het 
vaderland zóó met u sprak, moest het dan niet zijn wensch verkrijgen? 
(Cic. Catil. 1, 19). - Daarentegen: Sicilia toia si una voce loqueretur, hoe 
diceret (Cic. div. in Caec. 19). 

Aanm. 1. De in § 513 opgenoemde werkwoorden kunnen in de apo- 
dosis ook in den indicativus blijven: Contumeliis onerastt quem patris 
loco, si ulla in te pietas es set, colere debebas. 

Over paene vgl. § 515, Aanm.. 

Aanm. 2. Ook gebruikt men in de apodosis den indicativus in de 
plaats van den coniunctivus, wanneer men de coniugatio periphrastica 
op -urus fui bezigt. Dus zegt men in de plaats van: fecissem, si scissem 
ook wel: f act urus fui, si scissem] de afhankelijkheid wordt door de 
coniug. periphr. reeds aangeduid. Onderscheid in beteekenis is er niet: 

Men vergelijke slechts: Quae ille {Caesar) facturus non fuit fiunt (Cic. 
Att. 14, 14, 2), en: Quae Caesar nunquam fecisset (nl. si adhuc vixisset: 
§ 542), ea nunc proferuntur (1. 1. 14, 13, 6): 

Si essetis recepti in provinciam^ Caesarine eam tradituri fuistis? 

Aanm. 3. Eindelijk gebruikt men in de apodosis den indicativus, 
wanneer men wil te kennen geven, dat het feit zeker en vast zou 
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gebeurd zijn, zoo maar de voorwaarde vervuld geworden ware, of dat 

de handeling reeds begonnen was: 

Quod si ita putasset^ certe optabilius Miloni fuit dare iugulum 
Clodio. - Labebar longius, nisi me retinuissem. 

§ 542. Niet altijd hebben voorwaardelijke zinnen den tot dusver 
behandelden, volledigen, vorm; de voorwaarde kan ook onder een ande¬ 
ren vorm dan door een zin met si uitgedrukt, of ook wel geheel verzwegen 
worden (vgl. § 536a): 

Ferrum, aes, aurum^ argentum ex terra non effoderetur sine hominum 
lab o re et ma nu (= nisi homines manu laborarent). - Innocens est quis- 
piam (si quispiam est innocens), suspicione tarnen non caret. - Attendite 
(= si attendetis, of attenderitis), iam intellegetis. - tiorreo, quod tu abes, qui 
consilio occurreres (nl.: si adesses). — Quae Caesar nunquam neque fecisset 
neque passus esset (nl.: si adhuc vixisset), ea nunc ex falsis eius commen- 
tariis proferuntur. 

§ 543. Tot de voorwaardelijke zinnen kan men ook rekenen die, 
welke tegelijk eene voorwaarde en eenen wensch uitdrukken. 

De conjuncties zijn: 

dam, dummodo, modo indien maar; 
dum në, dummodo nè, modo në indien maar niet. 

Daar deze zinnen eenen wensch bevatten, staan zij altijd in den 
coniunctivus (optativus: vgl. § 518): 

Multi omnia recta et honesta neglegunt, dummodo potentidm con~ 
sequantur. — Dum arator ne plus decuma det, expedit ei decumam 
esse quam maximam. Zie ook het eerste voorb.eeld van § 520. 

Feitelijk hebben we hier met het finaal-temporale dum te doen: zoolang 
maar: vgl. § 557. 

3. In concessieve zinnen. 

§ 544. De concessieve (toegevende) bijzinnen geven eene 
gedachte of oordeel toe, erkennen die, laten haar over aan het 
gevoelen van den spreker, terwijl dan door den hoofdzin eene gedachte, 
die daar tegenover staat, wordt uitgedrukt. 

De modi zijn dezelfde als bij de voorwaardelijke zinnen. 

§ 545. De voegwoorden der concessieve bijzinnen vindt men in 
§ 323. Over het gebruik ervan zij hier nog het volgende opgemerkt: 

a) Etsi, iam et si en quamquam worden gewoonlijk gebruikt, 
wanneer de spreker meent, dat hetgeen hij toestemt overeenkomt met de 
werkelijkheid, en staan daarom doorgaans bij den indicativus: 

Etsi ab hoste ea dicebantur, tarnen non neglegenda existimabant. - 
Quamquam sunt hostes, tarnen, quia sunt cives, monitos etiam atque 
etiam volo. 

Wat quamquam (eig. hoe ook) aangaat, vergelijke men den indic. na quis- 

quis e. d. (§ 516). 
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b) Etiamsi ook indien, zelfs indien, doet gewoonlijk meer de 
mogelijkheid of de niet-werkelijkheid uitkomen, en staat daarom 
meer bij den coniunctivus dan bij den indicativus. Vgl. § 539 vlgg.: 

Etiamsi Flaminius obtemperasset auspiciis, idem eventaram 
fa is set, - Maar ook: Omnes scelerati atqae impia exules sunt^ 
etiamsi solum non mutarunt. 

De bijzinnen met etsiy tametsi en etiamsi zijn eigenlijk voorwaardelijke 
zinnen, die tevens concessieve beteekenis hebben. 

§ 546. c) Quamvis zoo veel gij wilt, hoezeer ook, ofschoon, 
wordt alleen verbonden met begrippen die meer of minder, 
sterker of zwakker kunnen zijn, dus een graad toelaten, als: 
bonus^ emdituSf multas, bene, dia en dergelijke adiectiva en adver¬ 
bia,//(7/-^r^, placere, probare en dergelijke verba. Wijl die graad niet 
van den spreker afhangt, maar hij dien o ver laat aan het oordeel van 
anderen, wordt gewoonlijk de coniunctivus gebruikt (coniunc¬ 
tivus concessivus: § 520), en wel, daar qaamvis ontstaan is uit 
quam vis, in den regel de coni. praes. of perfecti (zie § 562): 

Qaamvis sit eraditus, non aadiam, — Qaamvis mihi res non 
place at, tarnen non repagno, 

d) Over cum c on cessi vu m vgl. § 560, 3. 

é) Over Heet als concessieve conjunctie met den coniunct. praes. of 

perf. (ofschoon) vgl. § 523, A. 1. 

Aanm.. Ook ut kan concessief zijn (hoe ook, wanneer ook, ofschoon) 
en wordt dan met den coniunctivus verbonden: Ut concedam incertum 
exitum esse belli, tarnen decertandum est. 

Is zulk een zin ontkennend, dan zou overeenkomstig § 520 në moeten 
worden gebruikt. Men vindt echter veelal at non, omdat de negatie gewoon¬ 
lijk den nadruk heeft (vgl. § 624): Verum ut istos ego iudices tam severos 
non habeam: ecquis est, qui hoe non iam dudum statuerit et iudicarit? 

4. In comparatieve zinnen. 

§ 547. Vergelijkende bijzinnen staan in den coniunctivus, 
wanneer datgene wat ter vergelijking dient, niet als werkelijk, maar 
slechts als ondersteld of aangenomen wordt voorgesteld. Als 
coniunctiones gebruikt men dan quasi (proinde quasi 
perinde quasi geheel alsof)), {proinde (perindé) acsi), tanquam 
(minder vaak tanquam si), vei ut si, ut si {non secus ac si), alsof 

(vgl. § 325). 
Ofschoon deze zinnen eigenlijk voorwaardelijke zinnen zijn, onder¬ 

scheiden zij zich daarvan, wat het gebruik der tijden aangaat, in zoo¬ 
verre, als dit zich gewoonlijk richt naar den hoofdzin {eonsecutio 
temporam: § 562): staat het werkwoord van den hoofdzin 
niet in een verleden tijd, dan bezigt men in den bijzin den con¬ 
iunctivus (potentialis: § 539) praesentis of perfecti, staat 
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het wel in een verleden tijd, dan den coniunctivus imper- 
fecti of plusquamperfecti (§ 539): 

Nolite a me, quasi dubium sit aliquid, argumenta exspectare. — 
Quasi mea culpa bona perdiderit, ita est mihi inimicus. - Sequani 
absentis Ariovisti crudelitaiem, velut si coram adesset, horrebatiL 

Aanm. 1. Quasi vero alsof, staat ironisch: Quasi vero Cn Pompeium 
non cum suis virtutihus turn etiam alienis vitiis magnum esse videamus! 

Aanm. 2. Wil men uitdrukkelijk te kennen geven, dat het onder¬ 
stelde met de werkelijkheid in strijd is, dan gebruikt men ook voor 
het tegenwoordige het imperfectum, en voor het verledene het 
plusquamperfectum, evenals bij de voorwaardelijke zinnen (modus 
irrealis: § 541): Eius negotium sic velim suscipias, ut si res esset mea. 

5. In finale zinnen. 

§ 548. Finale zinnen drukken het doel uit van de in den hoofd¬ 
zin vervatte handeling. De modus is altijd de coniunctivus. 

De coniunctivus in deze zinnen, de zoogen. finalis, heeft zich uit den zelf¬ 
standigen wilsconiunctivus, den voluntativus (§ 519), ontwikkeld. Dat 
hij niet van de coniunctio afhangt, blijkt reeds daaruit, dat ook in het klas¬ 
sieke Latijn nog deze zinnen niet zelden zonder ut geconstrueerd worden. Bij 
veile is dit zelfs regel (vgl. § 523, A. 3). In het oudere Latijn vindt men nog 
ut als indefinitum aan den onafhankelijken coniunctivus voluntativus toege¬ 
voegd: Tertius servus una cum factoribus uti cubet. Hoe op deze wijze finale 
bijzinnen konden ontstaan, wordt duidelijk, als men overweegt, dat naast den 
enkelen coniunctivus valeas het ga u goed, met gelijke strekking ut valeas 
{Balb. bij Cic. Att. 9, 76, 3) en fac ut valeas (epist. 16, 2, 1) staat; fac versterkt 
hier den coniunctivus, maar verandert evenmin iets aan zijn aard, als ut. 
Ook in onze taal laat zich het ontstaan van de hypotaxis uit de parataxis 
begrijpelijk maken: vgl. Mare. 1 : 41: Ik wil, word gereinigd, met Joh. 17 : 24: 
Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt. 

De conjuncties zijn: 

ut en quo) ontkennend nê (ut nê), quo minus, quin. 

Aanm. 1. De ontkenning wordt in 't Latijn altijd door de conjunctie (nê\ 
niet, als bij ons, door het pronomen of adverbium uitgedrukt, dus: 

né . . quis dat . . niemand (ut. . nemo zou zijn: zoodat niemand), 
nè quando, né . . unquam dat . . nooit, enz.: zie den Isten en 
den 3den zin op blz. 355, en verder §§ 634 en 635. 

Aanm. 2. Ut nê, dat vooral in het oude Latijn gebruikt wordt, staat 
meestal alleen na werkwoorden met eene positieve beteekenis: Postu¬ 
lant ut ab institutis superiorum ne recedatur. 

Aanm. 3. En (op-)dat niet is néve (neu), niet neque: zie § 635. 

Men onderscheidt: 

10 eigenlijke (adverbiale of begeleidende) finale bijzinnen, 
die in lossere verbinding met den hoofdzin staan (ut = opdat) 

20 finale voorwerpszinnen als noodzakelijke aanvulling bij verba, 
die op zich zelf reeds eene bedoeling uitdrukken (ut = dat). 

woi-TjER, Lat. Gramm. 6e druk. 23 
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Daar de finale bijzinnen, evenals de afhankelijke vragen (§ 524 vlg.), uit derr 
aard der zaak steeds van het standpunt van het subject van den hoofdzin 
(niet van dat van den schrijver) uit gedacht zijn, den bewustzijnsinhoud van 
dat subject (niet van den schrijver) uitdrukken (m. a. w. steeds innerlijk 
afhankelijk zijn: vgl. §535), kunnen zij dit subject alleen door het pronomen 
reflexivum opnemen (vgl. §477). Dus: Caesar castella constituit nê hostes suos 
(d. i. Caesar's troepen) circumvenire possent (Caes. Gall. II, 8): was hier het 
consecutieve ut non gebruikt, dan zou suos op de troepen der vijanden slaan. 

§ 548a. 1) Eigenlijke finale bijzinnen kunnen bij willekeu¬ 
rige verba staan, om de bedoeling aan te geven. De conjuncties zijnr 
ut opdat, quo (eig. waardoor; met finalen coniunct. opdat daar¬ 
door; inzonderheid bij comparativi: opdat des te), né opdat niet 
In den hoofdzin gebruikt men dikwijls een demonstrativum als eo^ ideo, 
idcirco daarom enz.: 

Legum idcirco omnes servi sumus, ut liberi esse possimus. — 
Esse oportet ut vivas^ non vivere^ ut edas. — Munitionem ad flumen 
perduxerat, quo liberius ac sine periculo milites aquarentur. - Pater 
M. Crassi, ne videret victorem vivus inimicum^ sibi vitam exhausiU 

§ 549. 2) Als noodzakelijke aanvulling staan finale voorwerps¬ 
zinnen met ut dat (ontkennend nê dat niet) na verba die een streven 
naar iets, eene bedoeling om iets te bewerken, te kennen geven: 

a) Dergelijke werkwoorden zijn die, welke beteekenen: 

10 maken, bewerken dat; 
20 zorgen, streven, bereiken dat; 
30 wenschen, verzoeken, aansporen, overreden, dwingen 

dat of (om) te; 
40 opdragen, besluiten, toelaten, veroorloven dat of 

(om) te: 

adducere bewegen, overhalen 
adhortari aansporen 
admonëre aanmanen 
id agere in den zin hebben, zoe- flagitare eischen 

[ken te hortari aansporen 
assequi bereiken, erlangen 
capere consilium 't plan opvatten 
cavère zorgen dat niet, zich hoeden te 
committere opdragen 
concedere toestaan 
consequi bereiken, erlangen 
contendere zijn best doen, dringend 
curare zorgen [vragen 
dare operam zich moeite geven 
edïcere bevelen 
efficere bewerken 

elabörare ijverig streven 
enïti zich inspannen 
facere maken 

impellere aandrijven, aanzetten 
imperare opleggen, bevelen 
impetrareg^d2i2in krijgen, bewerken 
incitare aanzetten 
inducere animum ’t van zich ver- 

[krijgen, zich voornemen 
labörare zich inspannen 
mandare opdragen 
monëre vermanen, aanraden 
movëre bewegen, overhalen 
obsecrare bezweren 
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optare wenschen, verlangen 
orare verzoeken, bidden 
perficere bewerken 
permittere toestaan 
permovêre bewegen, overhalen 
persuadêre overhalen 
petere streven, verlangen 
postulare eischen, vorderen 

praecipere \ ... 
.. / voorschrijven 

praescnbere ) •' 
precari bidden 
prospicere voorzorg nemen 
providëre zorgen 
r o gare vragen, verzoeken 
suadêre aan raden 
vidëre toezien dat, zorgen: 

Senatus Cn. Pompeio commisit, at viderei ne quid res publica 
detrimenti caperet, — Cara at vir sis. - Danda opera est^ ne 
qaa amicoram discidia fiant. - Regent (Aegypti) at in soa potestate 
haberet, Caesar effecit. - Qai stadiam carrit, eniti et conten- 
dere debet, at vincat. - Te hortor, at maneas in sententia. — 
Qaae res hominem impellit, at sit intemperans? - Imperat milT 
tibas Caesar, at naves faciant. — Damnorix a Seqaanis impetrat, 
at per fines saos Helvetios ire patiantar. - (Caesar Allobroges) 
monait, at ex soa amicitia omnia exspectarent. - (Lex XII taba- 
laram) permittit, at farem nocta liceat occidere. - Themistocles 
persaasit popalo, at classis centam naviam aedificaretar. — 
Oeometrae solent postalare, at qaaedam sibi concedantar. - 
Colonis consalentibas Pythia praecepit, at Miltiadem imperatorem 
sibi (vgl. § 478) samerent. - Te rogo atqae oro, at eam iaves. 

Aanm. 1. Sommige dezer verba worden ook met den inf. (acc. c. inf.) 
geconstrueerd. Vgl. daarover § 581 (ook § 577 en § 578). 

Aanm. 2. Ook het oude (meest parenthetisch gebezigde) quaeso (§329 
en § 277, A. 8) ik verzoek, bid, dat klassiek alleen in dezen vorm en in 
quaesunius gebruikelijk was, kan met ut en den coniunctivus verbonden 
worden: Quaeso a vobis, Asiatici testes, ut vosmet ipsi describatis 
Asiam. 

Ut kan ook achterwege blijven (§523, A. 3): Deos quaesumus consilia 
tua rei publicae salutaria sint. 

Quaerere moet men echter zoo niet gebruiken. 

Aanm. 3. lubëre, veile, nolle en malle hebben in het klass. Latijn 
slechts zelden ut (§ 578, A. 2 en § 577, A. l), poscere en studêre nooit 
(Caes. Gall. 7, 14, 2: Omnibus modis huk rei studendum, ut ... . prohi- 
beantur is ut explicatief bij huk rei, zooals anders bij id). 

Aanm. 4. Vidëre në beteekent ook: toezien, overwegen, of niet, 
vidëre në non: of wel: Videte ne honestius sit illis ducibus errare 
quam hoe magistro erudiri. — Credere omnia vide, ne non sit necesse. 
Vgl. § 649. 

b) Ook werkwoorden, die gewoonlijk den accus. cum inf. hebben, 
omdat zij den inhoud van eene gedachte of verklaring te kennen geven 
(vgl. § 581), kunnen ut krijgen, wanneer zij uitdrukken een wil of streven, 
dat iets geschiede: zoo kan bij verba, die beteekenen zeggen, melden 
enz. en daarom in den regel met den acc. c. inf. verbonden worden, een 

23* 
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finale zin met ut komen, wanneer gezegd of vermeld wordt, dat iets ge¬ 
schieden moet, gedaan moet worden: 

Dicam tuis, ut librum meum describant ad teque mittant. — Nun- 
tiatum est Simonidi, ut prodiret: iuvenes stare ad ianuam duo quosdam 
qui eum magnopere evocarent. 

§ 550. 1. Na de werkwoorden en uitdrukkingen, die beteekenen 
verhinderen of weerhouden, afschrikken, zich verzetten, 
weigeren, als: impedire, tenëre, deterrëre, obsistere, obstare, 
recusare, repugnare, resistere, interdicere e. a. (verba im- 
pediendi)* laat het Latijn né volgen, waar wij in den regel eene 
constructie zonder ontkenning gebruiken (dat of eenen infinitivus). 

2. In de plaats van në kan bij deze verba ook quö minus 
(quömïnus) staan, wanneer men alleen wil te kennen geven, 
dat eene handeling niet tot stand komt, terwijl në aanduidt, 
dat men er naar streeft, dat zij niet tot stand kome. 

3. Eindelijk kan bij deze werkwoorden voor quominus ooV quïn 
staan, in het klassieke Latijn echter alleen wanneer ook 
de hoofdzin eene ontkenning bevat. 

De grond van deze constructie is daarin gelegen, dat deze bijzinnen zich 
uit zelfstandige zinnen met een ontkennenden coniunctivus voluntativus 
(prohibitivus) ontwikkeld hebben: Në veniat! Interdico, Hij moet niet komen! 
Ik verbied het, werd: Në veniat^ interdico; Interdico në veniat. Vgl. ook § 553, kl. 1.. 

Omdat deze werkwoorden alle negatieve beteekenis hebben (bijv. impedio 
ik verhinder, dat = ik wil niet, dat), kunnen wij den afhankelijken zin 
zonder ontkenning aan den hoofdzin toevoegen. 

Heeft het werkwoord in 't Nederlandsch geen negatieve beteekenis, dan 
gebruiken wij ook de negatie in den afhankelijken zin: Stetisse per Trebo- 
nium, quominus oppido potirentur, videbatur: Het scheen aan Trebonius 
gelegen te hebben, dat zij zich niet van de stad hadden meester gemaakt 
(Caes. civ. 2, 13, 4) 

1. Atticas ne qua sibi statua poneretar, restitit. — Pythagoricis 
interdictum putatur, ne faba vescerentur. 

2. Aetas non impedit, quominus multarum rerum stadia teneamus 
usque ad ultimum tempus senectutis, - Isocrati duae res^ quo minus 
in foro diceret, confidentia et vox, defuerunt 

3. Qermani retineri non potuerant quin in nostros tela conicerent. 

Aanm. 1. Quöm/nus is eig. waardoor minder (= niet: minus 
eene zwakkere ontkenning), met een coniunct. finalis dus: opdat daar¬ 
door minder (ut eo minus). Quïn is ontstaan uit quï- (een oude abl. 
naast quö\ § 173, A. 2) en -ne (de oude ontkenning: § 329, A. 2) en dus 
feitelijk hetzelfde als quominus: vgl. §§ 524^, 553, 652. 

Aanm. 2. Somtijds is het verbum, waarvan quo minus afhangt, niet 
opzettelijk uitgedrukt: 

Vitia in sermone, quominus is latinus sit, duo possunt esse: soloe- 
cismus et barbarismus. — Haec subsidia succurrebant, quominus omnis 
deleretur exercitus. 
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Aanm. 3. Na impedire, recusare en deterrëre vindt men somtijds 
den infinitivus (acc. c. inf.). Bij prohibërc is deze constructie regel. 

Vgl. § 577. 

§ 551. Evenzoo staat na de werkwoorden en uitdrukkingen, die 
vrees en bezorgdheid te kennen geven, als: timëre bang, bevreesd 
zijn, metuere duchten, beducht zijn, verëri vreezen, pericultim est 
er bestaat gevaar, e. a., de coniunctivus met nè voor ons dat, ui 

of né nön voor ons dat niet: 

metuo në veniat ik vrees, dat hij komt. 
metuo ut veniat of në non veniat ik vrees, dat hij niet komt. 

Waarom de negatie in het Latijn staat, waar wij haar niet hebben, en omge¬ 
keerd, wordt ook bij deze constructie begrijpelijk, wanneer men slechts rekening 
houdt met den oorsprong van zulke bijzinnen uit onafhankelijke zinnen, die hier 
bijzonder duidelijk is: në veniat was van huis uit een zelfstandige voluntativus: 
hij kome niet, moet niet komen; në veniat! metuo dus: hij moet niet 
komen: (maar) ik vrees; allengs werden zulke zinnen tot eene syntaktische 
eenheid verbonden en traden zoo in de verhouding van hoofd- en bijzin: në 
veniat, metuo; metuo, në veniat. Op dezelfde wijze laat zich metuo, ut veniat 
verklaren (hij moet komen: maar ik vrees!). Het Latijn construeert dus naar 
de bedoeling, den wensch, die in deze werkwoorden ligt opgesloten, bijv.: 
ik vrees, dat hij te laat komt, dat hij den trein niet halen zal = 
mijne bedoeling, mijn wensch is: dat hij niet te laat kome, dat hij den 

trein wel hale. 

Timeo, ne mihi in carcere habitandam sit. - Metuit ne con- 
demnaretur extrema servi voce morientis. — Venit in periculum 
ne haec, quae ab ipso parata sant, amittat 

Metuit ut eam (tempestatem) ipse posset opibus suis sustinere. 
Caesar veritus ne Pompeius Italiam dimittendam non existi- 

mar et, exitus Brundisini portas impedire instituit - Time re non 
debeo, ne non Verres cruce dignus iudicetur, — An timebant ne 
tot unum superare non possent? 

Aanm. 1. Uit de laatste drie voorbeelden blijkt, dat në non (niet ut) 

gebruikt wordt: 

10 wanneer de ontkenning slechts bij één woord behoort; 
20 wanneer het werkwoord van vreezen eene negatie bij zich heeft; 

30 in eene vraag met ontkennenden zin. 

Aanm. 2. Wanneer timere, metuere, vereri beteekenen: uit vrees 
aarzelen iets te doen, nemen zij den infinitivus: Caesar timebat 
tantae magnitudini fluminis (Hiberi) exercitum obicere. Zie §§ 634, 635. 

6. In consecutieve zinnen. 

§ 552. Consecutieve bijzinnen drukken het gevolg uit van de 
in den hoofdzin vervatte handeling of toestand. 

De modus is altijd de coniunctivus. 
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Deze coniunctivus laat zich niet, zooals in finale zinnen, uit den aard van 

de consecutieve bijzinnen als zoodanig verklaren: waar het gevolg iets reëels, 

iets objectief-gegevens is, dat uit iets anders voortvloeit, zou men veeleer den 

indicativus verwachten, die dan ook bijv. door het Grieksch in consecutieve 

zinnen (naast den infinitivus) gebruikt wordt. Het onderscheid van deze bijzinnen 

met de finale blijkt het duidelijkst, wanneer men beide uit het hypotaktische 

zinsverband losmaakt, zoodat ze zelfstandige zinnen vormen: terwijl bijv. in 

een zin als Te hortor, ut maneas in sententia neve cuiusquam vim aut minas 
pertimescas, wanneer men de woorden Te hortor, weglaat, q\ Hortor te ?i\s 
zelfstandigen zin achteraan plaatst, de modus onveranderd blijft, brengt in een zin 

als: In notaris hominum dissimilitudines sant, ut alios dulcia, alios subamara 
delectent, de opheffing van de hypotaxis tevens de vervanging van den con¬ 

iunctivus door den indicativus mee: In naturis hominum dissimilitudines sant: 
alios dulcia, alios subamara delectant. Men kan dan ook in zulke zinnen 

de verhouding van hoofd- en bijzin omkeeren, door ze causaal te maken: 

Hij stierf te vroeg, zoodat hij zijn plan niet kon volvoeren beteekent 

precies hetzelfde als: Hij kon zijn plan niet volvoeren, omdat hij te vroeg 

stierf; het gevolg is een omgekeerde grond. De coniunctivus bij ut consecu- 

tivum schijnt van bepaalde gevallen uit, waar hij ook zelfstandig zou hebben 

gestaan (vgl. bijv. Cic. Tusc. 3, 71: Quis est tam demens, ut sua voluntate 
maereat, waar de coniunctivus wellicht uit den deliberativus in eene veront¬ 

waardigde vraag (§ 521) kan worden afgeleid: Zou iemand zoo maar bedroefd 

zijn? Is zulk eene dwaasheid denkbaar?), algemeen te zijn geworden onder 

invloed van ut finale; men bedenke hierbij, dat de overgang van een 

bedoeld gevolg tot gevolg zonder meer niet groot is (vgl. § 552a, A. 1). 

Dat ook de Romein de werkelijkheid van het gevolg voelde, blijkt daaruit, 

dat hij als ontkenning in deze zinnen non gebruikte. 

De conjuncties zijn: zoodat, dat; ontkennend: ut non zoodat 
niet, dat niet: 

Fait Iphicrates imperatoria forma, ut ipso aspecta cuivis iniceret 
admirationem sai. — Multis gravibasqae valneribas confectus erat, ut 
iam se sustinere non posset. 

§ 552a. Als noodzakelijke aanvulling staat in het bijzonder 
een consecutieve bijzin: 

P na tantus, talis, tot, hic, is, eiusmodi, sic, ita, tam, 
tantopere, eo, adeo, ea condicione en dergelijke als correla- 

tiva (§ 179), die veelal een zekeren graad uitdrukken, waardoor 
het gevolg bepaald wordt: 

tantus . . . ut: zóó groot . . ., dat . . .: 

Tanta tempestas subito coorta est, ut nulla navis cursum tenere 
posset. - Hannibal petens Etruriam adeo gravi morbo afficitur 
oculorum, ut postea nunquam dextro aeque bene usus sit 

20 zoo ook na een comparatief met quam\ maior quam a/ . . te groot 
dan dat: zie § 471, A. 1. 

30 als onderwerpszin na enkele onpersoonlijke uitdruk¬ 

kingen, wier verbaalbegrip op zich zelf reeds het gevolg bepaalt. 
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Zulke impersonalia zijn: 

1) die welke een gebeuren aangeven; 

est 
/ieri non potest^ ut 
accidit, ut \ 
contingit^ ut I 
mos {consuetudo) est, ut 
lex est, ut 
locus est, ut 

ut 't gebeurt wel 

het is (on)mogelijk, dat 
I ’t gebeurt (bij toeval), dat 
1 het treft zoo, dat 

't is de gewoonte, dat 
't is eene wet, dat 
’t is de plaats, om te, enz.: 

Fieri potest, ut recte quis sentiat, at id quod sentit, polite 
^loqui non possit. — A cd dit, ut una nocte omnes Hermae, qui in 
oppido erant Athenis, deicerentur, — Quando fuit, ut quod Heet 
non liceret? - Divitiacus Aeduus {dixit) futurum esse paucis 
annis, uti omnes (Qalli) ex Oalliae finibus pellerentur atque omnes 
Germani Rhenum transirent, - Mos est Syracusis, ut, si qua de 
re ad senatum refertur, die at sententiam qui velit; nominatim nemo 
rogatur - Hic locus est, ut de moribus maiorum loquamur, 

2) sequitur {efficitur), ut (daaruit) volgt, dat 
relinquitur, restat, reliquum est, ut er blijft over, dat 
nihil relinquitur nisi ut er blijft geene andere moge¬ 

lijkheid over dan om 
daar komt bij, dat, enz.: accedit, ut (vgl. § 640, 3) 

Relinquebatur, ut ex Qallia naves essent exspectandae. — 
Relinquitur, ut ab hoe non sit occisus. — Accedit, ut eo facilius 
animus evadat ex hoe aëre, quod nihil est animo velocius, 

Aanm. 1. Ook na facere maken en efficere bewerken en andere 
begrippen van bewerken en bereiken kan een consecutieve zin volgen, 
wanneer nl. niet aan eene bedoeling (§ 549), maar eenvoudig aan een 
gevolg der handeling gedacht wordt: de negatie is dan ut non. Wanneer 
het gevolg echter als eene bedoeling wordt voorgesteld, dan is de 

negatie nê of ut në\ 

In Timaeo Platonis reruni obscuriias, non verborum facit, ut non 
intellegatur oratio. - Ut non eredam, facere non possum. - maar: 
Unus adhuc fuit post Romani conditam — di immortales faxint (§ 242) 
ne sit alter! - cui res publica se totarn traderet, L. Sulla. — Quae res 
efficit, ne necesse sit iisdem de rebus semper quasi dictata decantare. 

(Omgekeerd vindt men bijv. bij reliquum est në, wanneer de voorwerps¬ 
zin als doel wordt voorgesteld: Reliquum est, në quid temere dicam.) 

Gemakshalve vatten we hier de verschillende constructies van facere 

en fieri samen: 

fado ut ik maak, dat: di faxint ol faciant ut mogen de góden geven, dat; 
fit ut 't gebeurt, dat: eo fit ut daardoor komt het, dat; 
fado në, ut në of ut non ik maak, dat niet; 
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facere non possum, quin (§ 553) of ut non i k kan niet nalaten^ 
te; ik moet wel; 

fac ut of fac met den coniunctivus alleen: zie § f 567, A. 2; 
fac nê: zie § 568; 

facio met accus. cum infinit.: ik stel, neem aan , dat . . .: zie § 581; 
fado alqm loquentem: § 601; 
facio, fio, quod: zie § 640, 2. 

Aanm. 2. Over efficitur, sequitur e. d. met den a ICC. c. inf. vgl. § 579. 

Aanm. 3. Eene bijzondere bespreking vereischt de uitdrukking longe 
(of multiim) abest, ut .. . het is er ver vandaan, dat, bijv.: Lange 
abest, ut argumentis credat philosophorutn. Komt bij dergelijke zinnen 
tantum (d. i. tam multum) in de plaats van longe of multum, dan heeft 
dit een tweede ut ten gevolge: tantum abest ut ‘ . . . ut .. ., in welke 
uitdrukking abest alleen onpersoonlijk voorkomt : Tantum abest ut 
scribi contra nos nolimus, ut etiam maxime op te mus. 

Cicero laat dikwijls het tweede ut v/eg, zoodat de \ tweede zin zelfstandig 
optreedt, evenals bij ons in de constructie: wel verre van . . . veeleer 
of: in plaats van . . . veeleer; niet alleen . . . niet . . maar: 
Tantum abfuit, ut inflamrnares nostros animos: somnum vix tene- 
bamus: Wel verre dat gij ons gemoed in geestdrift deedt ontvlammen. 
konden wij nauwelijks den slaap uit de oogen hou den (Brut. 278). 

Non multum abest, quin valt onder § 553. 

§ 553. Na negatieve hoofdzinnen en na vragen met nega- 

tieven zin, die als noodzakelijke aanvulling een consecutieven bijzin 
hebben, kan met dezelfde beteekenis als ut non ook quïn (§ 550) 
met den coniunctivus staan. Wij geven quïn op verschillende manie- 
ren weer, dikwijls door of. 

Zoo staat quin\ 

10 na uitdrukkingen, die beteekenen: het is onmogelijk, het 
scheelt niet veel, e. d.: 

fieri non po test, quïn \ J"! gebeuren, dat niet . . 
^ 1 * \ { anders, of ik . . (liever: ut non) ., . , ' 

M ik moet wel . . 

non multum abest, quin . . het scheelt niet ^ zeel, of . . 
facere non possum, quin . . ik kan niet nalaten, te . . 
nihil praetermitto, quin . . ik verzuim geen gelegenheid, te . 

20 a. na negatieve hoofdzinnen met tam, die een graad bevatten: 

non (numquam, nemo, nihil, enz.) ..tam (of adeo) .. quin (ol ut non). 
niet zóó . of . .; 

b. dan ook na negatieve hoofdzinnen zonder tam, alleen met non. 
numquam, nusquam, nullus, nemo e. a., waarbij quin = in dier voege 
(op die wijze), dat niet beteekent en door ons veelal met zonder 
dat, zonder te weergegeven wordt. Ut non kan r nen in deze zinnen 
niet gebruiken: 



§ 553. VERBUM. MODI (CONIUNCTIVUS). 361 

10. Fieri nullo modo poterat, quin Cleomeni parceretur, - 
Non multam afuit, quin etiam milites castris expellerentur. - 
Face re non possum, quin cotidie ad te mittam litteras. — Nihil 
praetermisif quin Pompeium a Caesaris coniunctione avocarem, 

20. a. Nunquam tam male est Siculis^ quin aliquid facete et 
commode dicant. - Nemo erat adeo tardus aut fugiens laboris, 
quin statim castris exeundum put ar et. 

b. Neque enim est fere quicquam quod homines palam facere 
audeant, quin eius facti aliqua ratione rationem adferre soleant — 
Syracusis haec natura esse caeli dicitur ut nullus unq uam dies fuerit, 
quin aliquo tempore solem homines viderint. — Non potestis hoe 
facinus improbum iudicare^ quin simul iudicetis omnibus esse 
pereundum. — Numefuam illos aspicio^ quin huius meritum in me 
recorder. - Quid potest dicere, quin se hostem confessus sit? 

Om deze constructies te begrijpen moet men weer uitgaan van de afleiding 
van quïn \ daar dit uit den ouden abl. quï -f de ontkenning -ne ontstaan is 
(§ 550, A. 1) en dus oorspr. waardoor, waarom niet beteekent, zijn de 
bijzinnen met quin, gelijk reeds in § 524a betoogd werd, van.huis uit afhan¬ 
kelijk geworden vragende zinnen (met dubitatieven coniunctivus), die allengs 
in zinnen met een voegwoord zijn overgegaan. Het duidelijkst merkbaar is deze 
oorsprong in zinnen met non dubito, quin e. d. (§ 524a). Ook finale bijzinnen 
met quin na verba impediendi (§ 550) kunnen alleen zoo verklaard worden. 
Op deze wijze is nu quin ook in zinnen als: Fieri non potest, quin te laudem 
gekomen: Quin te laudem? Fieri non potest: Hoe (Waarom) zou ik u niet 
prijzen? Het is onmogelijk (dat niet te doen). 

Zakelijk echter staat hier quTn op ééne lijn met het consecutieve ut noUy 
en dit nu heeft ten gevolge gehad, dat quin voor ut non ook ddar 
gebruikt werd, waar het oorspronkelijk niet thuis hoorde: vgl. bijv. 
Lucr. 2, 1026: Neque tam facilis res ulla est, quin ea primum difjicilis magis 
ad credendum constet; ontbreekt in zulk een zin het pronomen, dan heeft men 
het bekende type van 20 a: Nemo est tam fortis, quin rei novitate perturbetur 
(Caes. Gall. 6, 39). Van hier uit kwam dan quin ook na hoofdzinnen die geen 
graad uitdrukken: Ut ne se quidem servare potuerit, (zonder dat hij ..) 
una rem publicam vosque s er var et (Cic. Mil. 30). — 

Ofschoon men in plaats van Nemo est tam fortis, quin . . perturbetur ook 
zeggen kon: Nemo est tam fortis, qui non . . perturbetur, schijnt quin hier 
toch als conjunctie gevoeld te zijn. Daarentegen komt in zinnen als: Ecquis 
fait, quin lacrimaret? — Nemo est quin intellegat . ., quin geheel 
met een werkelijk pronomen relativum overeen (§ 529,20). Het is mogelijk, 
dat quin hier gebruikt is naar analogie van quin in zinnen met tam', aanne¬ 
melijker echter schijnt, dat het in zulke gevallen niet op den adverbialen 
abl. quï, maar op den nominativus masc. quï berust; de Romeinen 
schijnen het althans zoo opgevat te hebben, daar zij in deze zinnen quin 
alleen bezigen, wanneer men het door den nominativus met nön 
kan vervangen (§ 529, 20). 

Aanm. 1. De hiervóór gegeven verklaring van den coniunctivus na 
fieri non potest quin e. d. gaat niet meer op voor zinnen als: Neque tam 
facilis res ulla est, quin . nihil praetermisi quin . .: hier is de con- 
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iunctivus door eene soort analogiewerking doorgedrongen van die gevallen 
uit, waar hij ook in den onafhankelijken zin moest staan. Hetzelfde geldt 
voor zinnen als Nemo est^ quin sciat, die als consecutieve zinnen behan¬ 
deld werden. 

Aanm. 2. Indien: 

10 de ontkenning in den afh. zin sterk moet uitkomen; 
20 of de ontkenning slechts bij één woord behoort; 
30 of de afh. zin in de plaats van een adiectivum staat, zoodat 

hij geen gevolg uitdrukt, 
vermijdt men quin\ men bezigt dan ut non (of ook qui non] alleen dit 
laatste altijd in bijzinnen na nemo est e. d., waar ut non niet gebruikt 
kan worden: dus nooit: Nemo est, ut non videat): 

Non possunt una in civitate multi rem ac fortunas amittere, ut non 
plures secum in eandem trahant calamitatem. — Dicere soletis nihil esse, 
quod deus efficere non possit. 

§ 554. Over non dub ito, quin e. d. vgl. § 524a. 

7. In temporale zinnen. 

§ 555. Temporale bijzinnen geven eene tijdsbepaling aan. Zij 
staan in den regel in den indicativus. 

a) De indicativus is in deze zinnen, evenals in onze taal, regel, wijl gewoonlijk 
slechts een feit vermeld wordt om den tijd van een ander feit te bepalen. Beide 
feiten staan onafhankelijk van elkander, slechts door de temporale coniunctio 
verbonden. Zeg ik bijv.: Turn, cum Sicilia florebat opibus et copiis, magna 
artificia erant in insula, dan kan hetzelfde uitgedrukt worden door de twee 
volgende zinnen: Sicilia florebat opibus et copiis. Eo temp o re magna artificia 
erant in insula. - Zoo zou men voor: Postquam divitiae honori esse coepere, 
hebescere virtus coepit, ook kunnen zeggen: Divitiae honori esse coepere. Deinde 
hebescere virtus coepit (vgl. § 522). Men gebruikt dus denzelfden zin met en 
zonder coniunctio; niets verandert er door de verbinding der zinnen. 

Uitsluitend op deze wijze (zuiver temporaal dus) gebruikt men de con¬ 
juncties postquam, posteaquam, ubi, ut (primum), simul {ac), 
ook quamdiu en quando, die daarom steeds met den indicativus 
verbonden worden (over de tijden vgl. §§ 653 en 654). 

Men kan aldus (zuiver temporaal) gebruiken de conjuncties dum ter¬ 
wijl, zoolang als, tot, en quoad zoolang als, tot, antequam en 
priusquam vóór (dat), en cum (§ 559), die in dit geval met den indi¬ 
cativus verbonden worden {antequam en priusquam echter ook met den 
coniunctivus: zie § 558, Aanm.): Quoad po tuit, fortissimo restitit. - 
Antequam pro Murena dicere instituo, pro me ipso pauca dicani. 

Aanm.. Ook na donec, dat bij Cicero slechts viermaal voorkomt (altijd 
met den indicat., en in de beteekenis totdat), bij Caesar en Sallustius 
in het geheel niet, staat in den regel de indicativus: vgl. § 557, Aanm., 
§ 655. 

§ 556. b) Wanneer daarentegen eene meening, een inzicht, eene bedoe¬ 
ling, kortom eene subjectieve opvatting van den spreker het verband 
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der zinnen bepaalt en hij dit uit wil drukken, zoodat de bijzin niet meer 
enkel temporaal is, staat de coniunctivus. De tijdbepalende zin wordt in 
dit geval ondergeschikt gemaakt aan den hoofdzin: het tempus van den 
bijzin wordt dan niet meer bepaald alsof deze zin zelfstandig stond, maar 
afhankelijk van den hoofdzin, zooals uit de volgende paragrafen blijkt. 
Men kan aldus gebruiken de conjuncties dunt, quoad = totdat; ante- 
quam, priusquam, benevens cum (§ 560). 

§ 557. Bij dum en quoad in de beteekenis totdat staat de 
coniuncti vus, wanneer er eene bedoeling of verwachting in 
den zin ligt, en de handeling van den temporalen zin dus nog niet 
als een feit beschouwd wordt: 

Exspectemus dum rogemur. - Cato in ipsa curia solebat legere 
saepe^ dam senatus cogereiur, - Caesar quoad munita hiberna 
cognovisset in Gallia morari constituit. 

Men ziet hoe hier de tijdbepalende zin geheel afhangt van den hoofdzin, 
daarmede als het ware eene eenheid vormt, niet maar eenvoudig er naast staat 
zooals in de zinnen van § 555; de bepaling van den tijd is afhankelijk van 
den wil van het subject van den hoofdzin, en dit komt in den modus tot 
uitdrukking: de coniunctivus is dus eenigszins finaal: totdat = opdat van 
te voren (eerst). Zegt *men daarentegen: Neque finem sequendi fecerunt, 
quoad equites praecipites hostis egerant (Caes. Gall. 5, 17, 3), dan geeft de 
bijzin alleen het tijdstip aan, tot hetwelk de hoofdhandeling voortduurt, 
zonder dat daarbij tevens wordt uitgedrukt, dat dit tijdstip door 
het subject van den hoofdzin gewild en bepaald is: de nadruk valt 
op het nieuwe feit, dat de bijzin aan het feit van den hoofdzin toevoegt: 
deze feiten staan als zoodanig gelijk: men zou ze ook door twee gecoördi¬ 
neerde zinnen in den indicativus kunnen uitdrukken (De ruiterij dreef de 
vijanden .... Toen eerst eindigden zij of zelfs de verhouding 
van hoofd- en bijzin omkeeren (Toen zij .... eindigden, had ....). Bij 
de zinnen in de paragraaf is hiervan geen sprake. 

Aanm.. In de beteekenis zoolang als worden dum en quoad alleen 
zuiver temporaal gebruikt en staan klass. daarom altijd met den indicat.. 
Het zelfde geldt van do nee, dat echter in deze beteekenis niet klassiek is. 

Over dum = dummodo wanneer maar, vgl. § 543. 

§ 558. Evenzoo staat bij antequam en priusquam vóór¬ 
dat de coniunctivus, wanneer de handeling van den temporalen zin 
niet als een feit wordt aangegeven, maaralleen als in de bedoeling 
of voorstelling van het subject in den hoofdzin liggende: ook 
hier is de temporale zin dan veelal tevens min of meer finaal (voor¬ 
dat = opdat niet van te voren): 

Antequam verbum facerem^ de sella surrexit atque abiit ~ 
Priusquam se hostes ex terrore ac fuga recipereni, in fines Sues- 
sionum exercitum duxii. 

Zoo ook waar prius en quam gescheiden zijn: eerder . . . dan. 
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met name wanneer te kennen gegeven wordt, dat iets in geen geval 
aangaat (dus prius .... quam == potitis .... qaarri): 

Prius omnia, quam aut cum Antoniis res publica aut cum re 
publica Antonii redeant in gratiam. 

Aanm.. Antequam en priusquam worden ook bij zuiver tempo¬ 
rale beteekenis dikwijls met den coniunctivus verbonden. De handeling 
van den bijzin wordt dan als enkel voorgesteld aangegeven: Eqiiites 
prius in hostium castris constiteriint, quam ab his, quid rei gereretur^ 
cognosci posset. 

Niet zelden echter schijnt de keuze van den modus vrijwel alleen van 
stilistische overwegingen af te hangen: vgl. bijv.: Neque prius hostes 
fugere destiterunt, quam ad flumen Rhenum pervenerunt (Caes. Gall. 
1, 53), met: Nee prius finem fugae fecerunty quam se in castra suoriim 
reciperent (Gall. 8, 13). 

la. In zinnen met cum. 

§ 559. Bijzinnen van tijd zijn eigenlijk ook alle zinnen met 
cum (ouder quom\ § 321, Aanm.). Daar echter het gebruik van deze 
zeer veel voorkomende temporale conjunctie in het klassieke Latijn zich 
in verschillende richtingen heeft ontwikkeld, verdient het aanbeveling, 
de zinnen met cum afzonderlijk te behandelen. 

Cum (uit *com, en dit uit *quo~m: §321, Aanm.) is een oude acc. sing. neutr. 
(of masc.) van den stam van het pron. relat. (en interrog.: relativum en inter- 
rogativum zijn oorspr. één: de relatieve functie heeft zich uit de interrogatieve 
ontwikkeld) ^7^0-(§ 173, A. 1), die als adverbium van tijd gebruikt werd, correlatief 
met turn (uit *to-m\ vgl. quam-tam) e. d.: quoni — y turn wanneer . . . . dan 
(misschien oorspr.: Wanneer . . . .? Dan ....), toen .... toen; zoo ook: 
eo tempore quom, nunc quom enz.. Als relatieve zinnen hebben de zinnen met 
cum als zoodanig oorspr. den indicativus, en deze is in het oude Latijn nog 
regel, niet slechts na het verhalende cum^ maar ook na ad versativum 
en na cum causale, dat in het oude Latijn algemeen zoo met den indic. ge¬ 
bruikt wordt in plaats van het latere quod: Quom tu es liber gaudeo (Plaut. 
Epid. 711). 

Toen echter in andere relatieve zinnen de coniunctivus was doorgedrongen, 
kwam de coniunctivus onder invloed van deze zinnen in analoge gevallen 
ook na cum in gebruik. Men kan dan ook de gevallen waarin de con¬ 
iunctivus staat bij cum^ vergelijken met die, waarin een relatieve zin 
den coniunctivus heeft (§§ 525-533). 

De Cötiiilnctivus is in het klassieke Latijn regel bij cum causale en cum 
concessivum (adversativum), terwijl de eigenlijke temporale zinnen met 
cum weifelen tusschen den indicativus {cum temporale) en den coniunc¬ 
tivus {cum historicum); in het laatste geval is de keuze tusschen beide niet 
zelden bijna geheel van stilistische overwegingen afhankelijk, en laat zich een 
innerlijk onderscheid niet aanwijzen (zie § 560, 1, A. 1). In het algemeen 
echter drukt de coniunctivus bij cum een nauwer verband tusschen 
hoofd- en bijzin uit. 
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a) met den Indicativus. 

In het klassieke Latijn staat bij cum de indicativus, wanneer 

het is: 

10 cum temporale : wanneer, toen, als 
20 cum iterativum : zoo dikwijls als, (steeds) wanneer 
30 cum explicativum: daardoor dat: 

10. a) Cum temporale noemt enkel den tijd, waarop de 
handeling van den hoofdzin plaats vindt (vond, zal vinden enz.), geeft 
als het ware den datum daarvan aan; in den hoofdzin staat dikwijls 
eene correlatieve bepaling, als: nunc, turn, tune, tempus, dies, nox enz.: 

Patimur et silemus, cum videmus ad paucos omnis omnium natio- 
num pecunias pervenire. - An tu eras consul, cum in Palatio mea 
domus ardebat? - Ita fere officia reperientur, cum quaeretur quid 
deceat. -- Expertus es istius perfidiam turn, cum ipse se ad inimicos 
tuos contulit. - Turn, cum in Asia res magnas permulti amise- 
ranU Romae fides concidit Nemo me vestrum, cum hinc exces- 
sero, consequetur. 

b) Cum inversum. Dikwijls staat cum in den zin die grammatisch 
niet, maar logisch wèl den hoofdzin vormt. De zin die voorop gaat, beschrijft 
gewoonlijk de tijdruimte, waarin de door den zin met cum aangegeven ge¬ 
beurtenis valt. In plaats van in den tijdbepalenden zin, staat cum in 
den hoofdzin: men noemt het daarom cum inversum (verplaatst cum). 

Op cum volgt de indicativus van het perfect, of het praes- hist., 
terwijl de hoofdzin den indicativus imperf. of plusquamperf. heeft. 

In den hoofdzin staat in den regel een der particulae lam, vix enz., in den 
zin met cum dikwijls subito, repente, enz.: 

lam (Galli) hoe facere noctu apparabant, cum matres familiae repente in 
piiblicum procurrerunt. - Sestius fretus sanctitate tribunatns venit in tem- 
pluni Castöris, cum subito manus illa Clodiana invadit. (De gewone con¬ 
structie van deze zinnen zou zijn: Cum Galli appararent, matres procurrerunt. — 
Cum Sestius veniret, subito manus invadit: zie § 560, 1.) 

20. Cum iterativum wordt gebruikt wanneer eene herhaalde 
handeling moet worden uitgedrukt in den hoofdzin en in den tijd¬ 
bepalenden zin: 

Ager, cum multos annos quievit, uberiores efferre fructus solet. - 
(Verres) cum ver esse coeperat, dabat se laboribus atque itineribus, 
Cum autem rosam vide rat, turn incipere ver arbitrabatur. 

30 Cum explicativum wordt gebruikt, wanneer de handeling 
van den hoofdzin, wat de zaak betreft, samenvalt met de han¬ 
deling van den tijdbepalenden zin (coïncidente zinnen: 
vgl. § 561, 1), zoodat de laatste den eersten verklaart: 

Quae cum taces, nulla esse concedis. - Cum Collatino collegae 
Brutus imperium abrogabat, poterat videri facere iniuste. — Cum 
(praculum Apollinis) „nosce té' dicit, hoe dicit: nosce animum tuum. 
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met den Coniunctivus. 

§ 560. De coniunctivus staat in het klassieke Latijn bij 
cum, wanneer het is: 

10 ctim historicum : toen, terwijl 
20 cam causale : daar, dewijl 
30 ciim concessivum: wanneer ook, ofschoon: 

10. Cum historicum wordt alleen gebruikt in het imper¬ 
fectum en het plusquamperfectum: men bezigt het, wanneer 
niet enkel de tijd, waarop de gebeurtenis plaats vond, op ge¬ 
geven wordt, maar wanneer men beschrijft hoe de zaken stonden 
in den tijd, waarin (imperf.) of waarna (plusquamperf.) de 
hoofdhandeling valt, m. a. w. de bijzondere omstandigheden 
(de situatie) wil aangeven, waarmede zij verband houdt: 

Alexander^ cum interemisset Clitum, familiarem suum, vix a se 
manas abstinuit. - C. Marias, cam secaretar, vetuit se alligari. - 
Zenonem Epicarêam^ cam Athenis essem^ aadiebam frequenter. — 
Antigonas^ cam adversas Seleucam Lysimachamque dimicaret^ in 
proelio occisas est. 

Dat alleen de coniunctivus van het imperf. en plusqf. gebruikt wordt, 
is het gevolg van den relatieven aard dier tijden (§ 497), waardoor ze eene 
nauwe betrekking tot en afhankelijkheid van den hoofdzin kunnen te 
kennen geven. Waar die afhankelijkheid niet bestaat, maar deze tijden op zich 
zelf, overeenkomstig hunne absolute beteekenis, gebruikt worden, vindt men 
den indicativus (cum temporale, ook in 't imperf. en plusqpf.). 

Aanm. 1. Het ligt in den aard der zaak, dat men dikwijls zoowel cum 
historicum als cum temporale kan gebruiken: in dit geval geeft de 
klassieke literatuurtaal de voorkeur aan het eerste, dat bij de doorloo- 
pende vertelling van gebeurtenissen in het verledene de gewone conjunctie 
is. Van een wezenlijk onderscheid in beteekenis tusschen den coniunct. en 
den indicat. is dikwijls nauwlijks sprake. Vgl. bijv. Caes. Gall. 6, 24: 
Fuit antea tempus, cum Germanos QaJli virtute superarent, met Cic. 
inv. 1, 2: Fuit quoddam tempus, cum in agris homines passim bestiarum 
modo vagabantur. 

Bij cum primum heeft de indicat. zich ook in het klass. Latijn 
weten te handhaven: vgl. § 653. 

Aanm. 2. Cum historicum met den coniunct. imperf. wordt ook 
gebruikt tot aanduiding van de begeleidende omstandigheden, die wij 
door een bijzin met terwijl aangeven; dergelijke zinnen met cum zijn 
ongeveer gelijk aan ablat. absoluti (§ 602 vlgg.): 

Septimo die, cum iter non intermitterent, certior factus est Ariovisti 
copias a nostris non longe abesse (gewoonlijk echter zegt Caesar: itinere 
non intermisso). — Cum templum Vestae arderet, L. Metellus in 
medios se iniecit ignis et eripuit flamma Palladium (= ardente templo 
Vestae). 
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20 Cum causale (§ 535) wordt gebruikt in alle tijden, wan¬ 
neer men eenen grond of oorzaak wil aanduiden (vgl. § 525): 

Cam solitudo et vita sine amicis insidiarum et metus plena sit^ 
ratio ipsa monet amicitias comparare. - Cum Athenas tanquam ad 
mercaturam bonarum artium sis profectus^ mi Cicero, inanem redire 
turpissimum est. 

Cum zelf drukt oorspronkelijk geen grond uit, maar alleen den tijd; de 
grond is dan ook niet objectief voorhanden, maar wordt door het subject er 
bij gedacht. 

Men merke op, hoe ook in onze taal eene tijdsbepaling gemakkelijk eene 
bepaling van grond wordt, bijv.: Wanneer (of: Nu) ge er eenmaal zijt, 
moet ge er blijven = Omdat (of: Daar) ge er eenmaal zijt, enz.. — 
Ook ons wijl, dewijl, nu alleen causaal, is oorspronkelijk temporaal: vgl. 
terwijl, eene wijle. Zoo gaat het plaatselijke daar over in het causale daar. 

Aanm. 3. Causaal is cum ook in zinnen als de volgende: Meam 
potentiam criminabatur, cum diceret senatum non quod sentiret, sed 
quod ego vellem decernere. — Cum neget esse quicquam sempiternum, 
nonne deuni omnino tollit? — Voluptatem cum summum bonum diceret, 
panim vidit. 

3^. Cum concessivum of adversativum (vgl. § 544) wordt 
gebruikt in alle tijden, wanneer de temporale zin iets toestemt, 
de hoofdzin eene tegenstelling daartegenover bevat (vgl. § 526): 

Socrates cum facile posset educi e custodia, noluit - Cum omnia 
gymnasia philosophi teneant, tarnen eorum auditores discum audire 
quam philosophum malunt. 

Hier geldt hetzelfde als bij cum causale werd opgemerkt: het adversatieve 
gebruik heeft zich uit het temporale ontwikkeld. Bij ons terwijl kan men 
weer een zelfde verschijnsel waarnemen: in een zin als: Hij is op straat, 
terwijl hij thuis zijn moest, voelt men nog duidelijk de temporale betee- 
kenis der conjunctie (in de wijle, dat); zeg ik echter: Hij ging uit, terwijl 
hij heel goed wist, dat hij thuis moest blijven, dan is terwijl vrijwel 
synoniem geworden met ofschoon. 

c. Aanhangsel: de tijden van den coniunctivus in afh. zinnen 

(consecutio tem po rum). 

§ 561. 1. Onder consecutio temporum (opeenvolging der 
tijden) verstaat men in het algemeen de wijze, waarop de tijden 
in bijzinnen afhankelijk zijn van de tijden in de hoofd¬ 
zinnen. 

Wanneer in den hoofdzin en den afhankelijken zin het subject het^ 
zelfde is en ook de beide praedicaten, ’tzij geheel, ’tzij wat den inhoud 
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betreft, samenvallen (zoogen. coïncidente zinnen: zie § 559,3), 
dan moet in den regel in zulke zinnen hetzelfde tempus 
gebruikt worden: 

Qaidqaid habuit, habuit ex discipllna. — Fecisti mihi pergratum^ 

quod Serapionis librum ad me misisti. - Nee enim Herculi nocere 

Deianira voluit, cam ei tunicam de dit — Quamdia vixit, vixit 

in lactu. - Qui Antonium oppresserit, is bellum confecerit 

Aanm.. Ofschoon de volgende zinnen en soortgelijke niet volkomen 
coïncident zijn, is het toch natuurlijk, dat zij in beide deelen dezelfde 
tijden hebben: Quoad potuit, fortissime restitit. - Qaae voluisti, 
abstulisti. — Qiiae voliierat, dixerat. - Philosophiae praecepta ne 
obsolescerent, renovabam cum licebat, legendo, - Hoe feci, dum licuit; 
intermisi quoad non licuit 

2. In engeren zin echter — en dit is het gewone gebruik van 
dezen term — verstaat men onder consecutio temporum de wijze, 
waarop de tijden van den coniunctivus in afhankelijke 
zinnen bepaald worden door de tijden der zinnen waar¬ 
van zij afhangen. 

De leer van de consecutio temporum geldt in hare volledige ontwikkeling 
alleen voor het zuivere, klassieke Latijn. In vroegeren en in lateren tijd werd 
het verband tusschen afhankelijke zinnen en hoofdzinnen niet zoo streng opgevat 
en uitgedrukt. 

't Komt er vooral op aan goed in het oog te houden wat de grond is 
dezer leer. 

De betrekkelijke eenheid van gedachte in den hoofdzin en in 
den afhankelijken zin vindt hare uitdrukking in 't gebruik van 
gelijksoortige tijden (zie § 522). 

Die eenheid is echter niet in alle verband even sterk: ’t sterkst is zij, wan¬ 
neer de afhankelijke zin de gedachte, de bedoeling, den wil en wensch 
van 't onderwerp in den hoofdzin bevat, m. a. w. innerlijk afhan¬ 
kelijk is (vgl. § 377). Ten deele hebben wij die consecutio temporum ook in 
onze taal (zie § 524). 

In tijd- en plaatsbepalende zinnen is de eenheid minder sterk en daarom 
de consecutio temporum minder streng; zoo ook in consecutieve 
zinnen (§ 566). 

§ 562. De tijden van een afhankelijken zin in den con¬ 
iunctivus moeten zóó met de tijden in den hoofdzin over¬ 
eenstemmen, dat op een hoofdtijd een hoofdtijd, op een 
historischen tijd een historische tijd volgt (vgl. § 182 Aanm.). 

Dus volgt: 

1. op een praesens (a), perfectum praesens (b) (§ 504 A.), 
futurum (e) en futurum exactum (d) in den hoofdzin, als tijd 
van den coniunctivus in den afhankelijken zin: 
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a) bij eene gelijktijdige handeling: hetpraesens 
P) bij eene voorafgaande : hetperfectum 
y) bij eene toekomstige » : het praes. d. coniug. periphr.: 

Onafhankelijk: 

[ a) agis? 

Quid < p) egisti? 

I r) ages? 

Afhankelijk: 

a) Scio 

b) cognovi 

c) sciam 

d) cognovero 

{ agas a) 

quid I egeris P) 

I acturus sis y); 

2. op een imperfectum (a), perfectum historicum (b) (§503) 
en plusquamperfectum (c) in den hoofdzin, als tijd van den 
coniunctivus in den af h an kei ij ken zin: 

a) bij eene gelijktijdige handeling: het imperfectum 
P) bij eene voorafgaande „ : hetplusquamperfectum 
y) bij eene toekomstige „ : het imperf. d. coniug. periphr.: 

Onafhankelijk: Afhankelijk: 

[ a) agis? a) Videbam 1 i ageres a) 
< (8) egisti? b) vidi / quid 1 egisses P) 
l y) ages? c) videram ] 1 acturus esses y) 

1. Membris utimur prius, quam didicimus (= scimus) cuius ea 

utilitatis causa habeamus. — Molestissime fero^ quod te ubi visurus 
sim, nescio. 

2. Haec, si bis bina quot es sent didicisset Epicuras, certe non 

diceret. - Quid responderet non habuit. - Exspectabant 

omnes quidnam acturus es set. — Lentulus subito scelere demens 
quanta conscientiae vis esset ostendit. 

Aanm. 1. 10. Het praesens en imperf. der coniugatio periphras- 
tica voor toekomstige handelingen (als „coniunctivus futuri" dus) 
wordt gewoonlijk alleen dan gebruikt, wanneer het met het oog 
op de duidelijkheid noodig is, het toekomstige opzettelijk uit 
te drukken. Blijkt de toekomstigheid genoegzaam uit de ver¬ 
houding tot den hoofdzin, dan volstaat de coniunct. praes. of 
imperf. (men herinnere zich de nauwe verwantschap tusschen coniunct. 
praes. en futurum!). Daarom staat bijv. de coniunct. praes. of imperf. 
in finale zinnen met ut, na de werkwoorden van vreezen, enz.: 
Vulde tirneo, ne patria pereat (ondergaan zal): vgl. § 551. 

In het passivum en bij verba die geen part. fut. bezitten, kan men 
zelfs geen anderen vorm gebruiken. 

20. Een vorm der coniugatio periphrastica die als „coniunctivus 
futuri exacti'’ dienst zou kunnen doen, is in het geheel niet in gebruik. 
Hiervoor bezigt men altijd den coniunct. perf. of plusquamperf.. 

Is het in dit geval noodzakelijk, het toekomstige opzettelijk uit te drukken, 
dan neemt men zijne toevlucht tot adverbia der toekomst als mox, 
iam, postea, brevi e. d.. 

Deze adverbia kan 'men ook bij den coniunct. praes. en imperf. 
plaatsen, wanneer deze op zich zelf niet voldoende, en omschrijving door 

WOLTJER, Lat. Gramm. 6e druk. 24 
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het praes. en imperf. der coniug. periphrast. onmogelijk is (zieonder 

10 aan het slot). 

Aanm. 2. Het praesens historicum wordt gewoonlijk, naar zijn vorm, 
als praesens behandeld en daarom gevolgd door het praes. of perf.; 
soms echter regelt de beteekenis de consecutio en volgt dus het imperf. 
of plusquamperf.; zoo altijd in zinnen met ciim causale (vgl. § 550, 2, 
A. 1): Vercingetorix Gallos hort at ur, ut communis libertatis causa ar ma 
capianU obtestatur, ut in fide maneant - Aedui cum se suaque ab 
Helvetiis defendere non possent, legatos ad Caesarem mittunt rogatum 

auxilium. 

Aanm. 3. Somtijds hangt de consecutio temporum in een afhankelijken 
zin af van een tusschenzin, in plaats van zich te regelen naar den 
hoofdzin: Servius Tullius curavit, quod semper in re publica tenendam 

est, ne plurimum valeant plurimi. 

§ 563. Eene bijzondere bespreking eischt het gebruik van de tijden van 
den coniunctivus in afhankelijke zinnen met den indicativus van een 
toekomstigen tijd, die in den coniunctivus komen te staan, doordat hun 
regeerende zin eveneens afhankelijk wordt (in de oratio obliqua dus: 

§ 619, 5: afhankelijkheid van den tweeden graad): 

10. Wanneer in zulke zinnen de handeling gelijktijdig is met eene toe¬ 
komstige handeling in den oorspronkelijken hoofdzin (en dus volgens § 501 in 
het futurum zou moeten staan), wordt na hoofdtijden de coniunctivus 
praesentis, na historische tijden de coniunctivus imperfecti gebruikt 

(vgl. § 562, A. 1): 
Naturam si sequemur ducem, min- Cicero negat si naturam sequa- 

quam aberrabimus. mur ducem, unquam nos aberra- 
turos. 

Bellum vobis non inferam, si stipen- Respondit se non esse bellum iis 
dium quotannis pendêtis. illaturum, si stipendium quotannis 

pendèrent. 

20. Wanneer de handeling van den afhankelijken zin aan de toekomstige 
handeling van den hoofdzin voorafgaat (en dus in het fut. exactum zou 
moeten staan), wordt na hoofdtijden de coniunct. perf. genomen, na 
historische tijden de coniunct. plusquamperf. (vgl. § 562, A. 1): 

Facile egestatem meam feram si hac Roscius factie egestatem suam se 
indignasuspicionel/beratus ero. laturum patat, si hac indigna 

suspicione !iberatus s/t. 
Quae imperaveris faciemus. Ad Caesarem legati venerunt, qui se 

ea, quae imperasset, facturos 
pollicerentur. Zie § 588. 

§ 564. Is een zin afhankelijk van een infinitivus praes. of fut., een 
supinum, een gerundivum, een participium, een adiectivum of een 
substantivum, dan richt zich de consecutio temporum gewoonlijk niet 
naar deze, maar naar het verbum finitum in den hoofdzin, daar inder¬ 
daad de infinitivus, het supinum enz., wanneer men ze zich onafhankelijk 
denkt, denzelfden tijd aangeven als het verbum finitum in den hoofdzin: 
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Cato maior mirari se aiebat (= mirabatur), quod non rideret haruspex^ 
haruspicem cum vidisset. — Athenienses niiserunt Delphos consultum (= 
qui consulerent, d. i. Ath. consuluerunt), quidnam face rent de rebus suis. 

Staat een infinitivus echter in het perfectum, dan bepaalt hij de con- 
secutio : Satis docuisse videor (= Satis doe ui) hominis natura quanto omnes 
anteiret animantes. 

§ 565. Irreale voorwaardelijke zinnen (in den coniunct. imperf. of 
plusquamperf. dus: § 541) zijn niet aan de consecutio temporum ge¬ 
bonden en blijven dus on veranderd, ook wanneer zij van een hoofd tijd afhan¬ 
kelijk zijn: Quod ille si repudiasset dubitatis quin ei vis esset adlata? 

Zoo moet geconstrueerd worden in het passivum. Wanneer echter de apo- 
dosis van een voorwaardelijken zin met een coniunctivus plusquam- 
perfecti in het activum staat, en deze zinnen afhankelijk worden van 
een zin met ut of cum of quin of doordien ze eene afhankelijke vraag 
vormen, dan gebruikt men in de apodosis de coniugatio periphrastica 
met fui (overeenkomstig § 541, A. 2). Maakt men bijv. den zin: Qualis tUy si 
ita forte accidisset, consul fuisses (= futurus fuisti, § 541, A. 2)? afhankelijk 
van: Cum haec reprehendis, ostendis, dan verandert fuisses in fueris futurus: 

Cum haec reprehendis, ostendis, qualis tu, si ita forte accidisset, fueris 
Ulo tempore consul futurus, — Zoo ook: An potest quisquam dubitare quin, 
si Q. Ligarius in Italia esse potuisset, in eadem sententia fuerit futurus? 

§ 566. Consecutieve zinnen staan in losser verband met 
hunnen hoofdzin dan andere, zijn daardoor minder afhankelijk en 
hebben daarom in den regel hun eigen tijd, onafhankelijk 
van den tijd van het werkwoord in den hoofdzin: 

Tantus est ut maiorem 

non videam 

non viderim 

non viderem 

non vidissem 

non videam 

Tantus er at ut maiorem non viderim 
non viderem 
non vidissem 

Hij is zoo groot, dat ik geen 
grooteren zie 

(tot nu toe) geen grooteren 
gezien heb 

(nu) niet zien zou (zelfs wan¬ 
neer ik mij moeite gaf) (§541) 

(vroeger) niet gezien zou heb¬ 
ben (§ 541). 

Hij was zoo groot, dat ik (nu) 
geen grooteren zie 

geen grooteren gezien heb 
(toen) niet zag 
(toen) niet gezien had. 

Zoo ook: Tantus fuit, fuerat enz.: 

Non ita generati sumus, ut ad ludum et iocum facti esse videa- 
mur. - Siciliam Verres per triennium ita vexavit ac perdidit, ut 
ea resiitui in antiquum statum nullo modo possit. — Aristides in 
tanta paupertate decessit, ut qui efferretur vix reliquerit. — Quae 
tanta gravitas in ullis fuit, ut sit cum maioribus nostris comparanda? 

24* 
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Aanm.. Het gebruik van een hoofdtijd (praes. of perf.) in den bijzin 
niettegenstaande een verleden tijd in den hoofdzin (absoluut gebruik) is 
noodzakelijk, wanneer de handeling van den bijzin in het heden valt 
(coni. praes.) of althans in hare gevolgen nog in het heden voortduurt 
(coni. V. h. perf. log.); het is veelvuldig, wanneer eene gebeurtenis in het 
verledene nadrukkelijk van het standpunt van het heden uit medege¬ 
deeld wordt (coni. perf.); het zwaartepunt ligt dan in den bijzin die min of 
meer zelfstandig tegenover den hoofdzin staat (vgl. Grieksch wats c indic); 
wordt in dit geval de coni. imperf. gebezigd (consecutio temp. dus), dan 
valt de nadruk op den hoofdzin, waaraan de inhoud van den bijzin 
slechts als een bijkomstig gevolg toegevoegd wordt (relatief tijdgebruik: 
Gr. <MOT€ c. inf.). Daarentegen is na accidit, fit ut e. d. in een verleden tijd, 
een bijzin met een coni. perf. zeer zeldzaam. 

111. DE IMPERATIVUS. 

De term imperativus (sc. modus) is eene letterlijke vertaling van den Griek- 
schen JtgoaTaxnxf} (sc. èyxhöig). 

§ 667. 1. De vormen van den imperativus op -tö, -töte en -ntö 

onderscheiden zich van de andere daardoor, dat zij meer uitdrukken 
wat men verplicht of schuldig is te doen, wat men doen moet, 
of ook wat men niet nu, maar later moet doen. Men noemt ze dik¬ 
wijls imperativus in engeren zin (ook wel imperativus futuri: 
§ 191), terwijl dan de andere iussivus heeten. 

Men gebruikt dus de vormen op -/ö, -tote en -nto inzonderheid in 
wetten en wettelijke voorschriften, in leefregels, in over¬ 
eenkomsten of verdragen. 

2. Daar de 3de persoon alleen de vormen op -to en -nto heeft, 
bezigt men, behalve in wetten en dgl., in den 3den pers., in 
plaats van den imperativus, liever den coniunctivus adhortativus 
(iussivus; § 519): 

Ad me de omnibus cotidie {velim) scribas; ubi nihil erit quod 

scribaSf id ipsum scribito. - Diogenes Cynicus proicl se iussit inhu- 

matum. Turn amici: Volucribus et feris? Minime vero^ inquit, sed 

bacillum propter me, quo abigam, ponitote. 

Virgines Vestales in urbe custodiunto ignem foei pub lid sempiter- 

num. — Consulibus salus populi suprema lex esto. 

Aanm. 1. Bij den imperativus en den coniunctivus adhortativus 
staan dikwijls andere woorden als toevoegsels, 'tzij als beleefd¬ 
heidsvorm, 'tzij om sterker aan te sporen: amaho te (bij dichters ook alleen 
amabo), obsecro, quaeso (§ 277, A. 8), sis (§ 258, A. 2), sultis (§ 258, A. 2), 
södês (uit sJ audës), age, agesis, agedum, agite, agitedum: vgl. § 329. 
Natuurlijk komen deze uitdrukkingen bijna uitsluitend in de taal van het 
dagelijksch leven voor. 

Over quin bij den imperativus en den coni. adhort. vgl. § 652. 

Aanm. 2. Behalve door den imperativus en den coniunctivus 
adhortativus kan men een bevel, evenals in onze taal, ook uitdrukken 
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door het futurum; zoo vooral in de omgangstaal: Si quid novi accident 
(voorvalt: § 508),ut sciam (Cic. epist. 7, 14, 8). De ontkenning is 
natuurlijk non: Tu interen non cessabis (Cic. epist. 5, 12, 10). 

Ook omschrijft men den imperativus door cura of fac^ met ut of ook 
^ met den enkelen coniunctivus: Magnum fac animum habeas et spem 

bonam. Vgl. § 523, A. 2. 

§ 568. De imperativus dient alleen voor het positieve bevel: 
een verbod wordt gewoonlijk uitgedrukt door /ré met den twee¬ 
den persoon van den coniunctivus perfecti: në feceris (= 
fjLi] jioiïj07]g: § 519, A. 1). 

Men kan echter ook eene omschrijving met nolï, nollte {fac në^ 
cavë në of cavë alleen: § 523, A. 2) gebruiken: 

Ne dub it ar is quin^ quod honestias^ id mihi futurum sit anti- 
quius, — Ne vos quidem, iudices^ mortem timueritis, - Malum ne 
alienum feceris tuum gaudium. — Nihil gratiae causa feceris^ 
misericordia commotus ne sis. 

Noli dubitare. - Nollte id veile, quod fieri non potest. 

Aanm.. Në met den tweeden persoon van den imperativus komt 
vrijwel alleen voor bij dichters, die hierin blijkbaar de volkstaal navolgen: 
Equo në ere dit e, Teucri (Verg. Aen. 2, 48). 

De vormen op -to, -tote, -nto hebben në '\n wetten, voorschriften en 
dergelijke: Hominem mortuum, inquit lex in XII tabulis, in urbe ne 
sepelito neve (§ 635) urito. 

Zelden staat në bij den 2den pers. coni. praes.: ne conferas, ne 
requiras. Vgl. § 519. 

D. VERBUM INFINITUM. 

De vormen van het verbum infinitum onderscheiden zich van die van het 
verbum finitum door het ontbreken van persoonsuitgangen: het zijn 
substantiva en adiectiva verbalia, d. i. substantiva en adiectiva die van 
verbaalstammen gevormd zijn en aan de functies van het verbum deel hebben, 
inzooverre ze althans voor het meerendeel 

10 denzelfden casus regeeren als het verbum waartoe ze behooren: librum 
lego — librum legere (legens)] 

20 nader bepaald worden door adverbia (niet door adiectiva): librum 
accurate legere (legens)] 

30 tempora en genera hebben: legere, legisse. 

Dit laatste geldt echter alleen van de infinitivi en participia (niet van de 
supina) en geeft niet of slechts ten deele den oorspronkelijken toestand weer: 
van huis uit hebben infinitivi en participia (althans voor het meerendeel) even¬ 
min als andere nomina verbalia (bijv. de substantiva op diö: § 341, 1) iets 
met het genus of tempus van het verbum te maken gehad: het part. op -tus 
wordt zelfs in het klass. Latijn nog zoowel actief als passief (§ 494), zoowel bij 
het perf. als bij het praes. (§ 595) gebezigd; langzamerhand echter hebben de 
verschillende infinitivi en participia zich aan de verschillende genera en tem¬ 
pora van het verbum aangesloten. 

Terwijl de adiectiva verbalia (participia en gerundivum) door hunne decli- 
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natie duidelijk als nomina kenbaar zijn, is bij de supina en vooral bij de 
infinitivi de nomen-natuur geheel op den achtergrond getreden. 

Doordat de vormen van het verbum infinitum niet bepaald zijn ten opzichte 
van den persoon en dus geen subjectsbegrip bevatten, kunnen ze op zich zelf 
geen grammatisch volledigen zin vormen, maar alleen een ondergeschikt zinsdeel 
men pleegt ze daarom meestal niet door een leesteeken van het overige van 
den zin te scheiden. 

I. DE INFINITIVUS. 

De term infinitivus (sc. modus) is eene onnauwkeurige vertaling van den 
Griekschen term 17 ojiaQÉfKpdxog (sc. synliaig), waarmede de Grieksche gramma¬ 
tici den infinitivus bedoelden te karakteriseeren als een vorm, die het begrip 
van het verbum het zuiverst, zonder bijbeteekenis (7iaQéfx(paöig), uitdrukt. 
Dat hij oorspr. een casus van een nomen, geen werkwoordvorm (en dus ook 
geen modus) is, heeft eerst de nieuwere taalwetenschap ingezien. 

§ 569. De infinitivus is een versteende casus van een substantivum verbale, 
naar zijne oorspronkelijke beteekenis een datief of locatief, naar zijn vorm, 
voor zoover althans het activum betreft, wellicht een locativus sg. van een s-stam 
(es-se uit *es-s-i: vgl. § 59, A. 1, 4; zoo ook scribere uit *scnb-e’S’i\ § 192). 

Als dativus gaf de infinitivus oorspronkelijk de richting aan van eene bewe¬ 
ging naar iets; en in dezen zin vinden we hem als infinitivus finalis nog 
in het oudere Latijn en ook bij latere dichters na ire^ venire, mittere e. d., waar 
het klassieke proza ut finale, het supinum of dergelijke constructies pleegt te 
gebruiken: vgl. bijv. Prop. 1, 1, 12: ibat .... videre feras] Verg. Aen. 1, 
527 sq.: Libycos populare penates non venirnus. Bij Cicero vindt men zoo 
den inf. bibere met dare en zelfs met ministrare verbonden, bijv. Tusc. 1, 26: 
ut lovi bibere ministraret. Van hier uit ontwikkelde zich dan het gebruik van 
den infinitivus als aanvulling bij verba als de in § 571 genoemde; bij de 
verba voluntatis laat zich de oorspronkelijke finale beteekenis nog benaderen, 
in zooverre de infinitivus hier de handeling aangeeft, waarop het begeeren 

zich richt. 
Doordat echter deze oorsprong van den inf. niet meer gevoeld werd, ging 

de speciale casusbeteekenis reeds vroeg te loor. Zoo laat het zich verklaren, 
dat de infinitivus, ofschoon eigenlijk een dativus, in het klassieke Latijn veeleer 
als nominativus en als accusativus zonder praepositie dienst doet; 
in de overige casus werd hij door het gerundium aangevuld (§ 605, II). Men 
bedenke hierbij dat het Latijn niet, zooals het Grieksch, een lidwoord heeft, 
dat ook het gebruik van andere casus mogelijk zou maken (tov yQd<peiv, up 
ygatpeiv, enz.). Vgl. echter ook § 570, A. 3. 

De infinitivus heeft een subject bij zich of niet; 

a) heeft hij een subject, dan staat dit (afgezien van den inf. hist., die 
afzonderlijk wordt besproken: § 592) niet in den nominativus, maar in den 
accusativus (acc. c. inf.: § 574 vlgg.); 

b) heeft hij geen subject bij zich, dan is: 
1) öf het werkwoord zóó onbepaald, dat er geen bepaald subject bij 

gedacht wordt (§ 570); 
2) óf het subject van het verbum finitum, waarvan de infinitivus 

afhangt, subject van den infinitivus (§§ 571-573). 
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a) De enkele infinitivus. 

10 als subject 

§ 570. Zonder subject kan de infinitivus staan, wanneer hij zelf 

subject is van een zin: 

1) bij het onpersoonlijke esse met een praedicaatsnomen: 
facile, dijficile, optimum, consentaneum, necesse, opus est, enz.; 

2) bij andere onpersoonlijke werkwoorden, als: decet, pudet, 

paenitet, taedet, libet. Heet, placet, videtur mihi, praestat, delectat, 

prodest, enz.: 

Difficile est tacere, cum doleas. - C Gallum delectabat 

defectiones solis et lunae multo ante praedicere. 

Een praedicaatsnomen komt bij deze subjects-infinitivi 

in den accusat. te staan: 

Nonne satius est muturn esse quam quod nemo intellegat 

dicere? - Medios esse iam non llcebit — Non esse cupidum 

pecunia est 

Over den acc. c. inf. bij deze woorden vgl. §§ 579 en 580. 

Aanm. 1. Voor de verklaring van den accusativus van het praedicaats¬ 
nomen moet men uitgaan van volledige constructies als: Me non decet 
esse pigrum ] bleef hier de acc. van den persoon achterwege, dan hield 
men toch dien van het praedicaatsnomen: Non decet esse pigrum \ vanhier 
uit drong dan de accusativus in al dergelijke onpersoonlijke zegswijzen door; 

bijv.: Turpe est pigrum esse. 
Ook eene bepaling bij het onbepaalde en daarom niet uitgedrukte 

subject (= men) staat natuurlijk in den accusativus: Deforme est de 
se ipsum praedicare. - Decet augentem linguam Latinam nominare 

eam partern philosophiae „moralem'\ 

Aanm. 2. Somtijds is de infinitivus eene verklarende toevoeging 
of appositie bij een substantivum of pronomen als subject: ïd iniustis- 
simum ipsum est, iustitiae mercedem quaerere. 

Ook kan één inf. subject, een andere praedicaat zijn: Docto homini 

vivere est co git are, 

Aanm. 3. Hoofdzakelijk onder invloed van het Grieksch, wordt ook in 
het Latijn voorts de infinitivus somtijds geheel als substantivum abstractum 
behandeld en als zoodanig met pronominale en andere attributen verbonden: 
Me hoe ipsum nihil agere et plane cessare delectat (Cic. de orat. 2, 24); 
totum hoe philosophari; beate vivere vestrum, enz.. - Zoo ook met 
inter: Aristo et Pyrrho inter optime valere et gravissime aegrotare 

nihil prorsus dicebant interesse, 

2^ als object 

§ 571. I. Vele werkwoorden drukken op zich zelf geen volledig 
begrip uit en hebben daarom tot aanvulling daarvan een ander 
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werkwoord in den infinitivus als object bij zich; ’t subject 
van het verbum infinitum is in dit geval hetzelfde als dai van 
het verbum finitum. Zoo behoort bij debeo ik moet een ander werk¬ 
woord om aan te geven, wat ik moet, bijv. defendere rem publicam; 
defendere en debeo hebben hetzelfde subject (vgl. § 572). 

Zulke werkwoorden zijn die, welke beteekenen: willen, moeten, 
besluiten, beginnen, ophouden, kunnen, gewoon zijn, 
durven, weten, leeren en andere. Zij worden in onze taal evenzoo 
geconstrueerd: 

audeo dimicare 
ave o audire 
coepi suspicari (vgl. A. 2) 
co git o exheredare filium 
co nor transire 
constituo bellam gerere 
consuevi (§ 504) dominari 
tranare contendo 
scire cupio 
scire non euro 
debeo oboedire 
decerno manere 
desino loqui (vgl. A. 2) 
des is to fugere 
disco (Latine) loqui 
non dubito dicere (§ 524, A. 4) 
gestio delere 
gravor venire 
incipio timere 
oppugnare instituo 
intermitto obsides dare 
mal o mori 
maturo proficisci 
regnare meditor 
mitto quaerere 
neg Ie go facere aliquid 
nequeo dicere r 
recte facere nescio 
nolo discedere 
obliviscor emere 
o mitto dicere 
paro proficisci 
pergo conficere 
persevero bello persequi 
possum venire 
pro per o venire 

k durf vechten 
k begeer te hooren 
k begon te vermoeden 
k denk mijnen zoon te onterven 
k tracht óver te gaan 
k besluit oorlog te voeren 
k ben gewoon te heerschen 
k span mij in om over te zwemmen 
k begeer te weten 
k bekommer mij er niet om te w. 
k moet gehoorzamen 
k besluit te blijven 
k houd op te spreken (spreek niet 
khoudopte vluchten [meer) 
k leer (Latijn) spreken 
k aarzel niet te zeggen 
k begeer (verlang) uit te delgen 
k maak bezwaar te komen 
k begin te vreezen 
k begin te belegeren 
k laat na gijzelaars te geven 
k wil liever sterven 
k haast mij te vertrekken 
k denk (ben van zins) te regeeren 
k wil niet onderzoeken 
k verzuim iets te doen 
k kan de r niet zeggen 
k kan geen (niet) goed doen 
k wil niet weggaan 
k vergeet te koopen 
< laat na te spreken 
k maak mij gereed te vertrekken 
k ga voort af te maken 
<ga voort te beoorlogen 
< kan komen 
k haast mij te komen 



§ 571. VERBUM. INFINITIVUS. 377 

mori non recaso 
soleo dicere 
statuo proelio decertare 
studeo avertere 
time o dimicare 
vereor longius prosequi 
volo dicere 

ik weiger niet te sterven 
ik ben gewoon te zeggen 
ik besluit eenen besl. slag te leveren 
ik tracht af te wenden 
ik ben bang om te strijden 
ik schroom verder te vervolgen 
ik wil zeggen, enz.; 

verder uitdrukkingen als: 

satis habeo dicere' 
necesse habeo progredi 
in animo habeo transire 
consilium capio profugere 

ik acht het voldoende te zeggen 
ik acht het noodig verder te gaan 
ik ben van plan over te gaan 
ik vat het plan op te vluchten 

animum induco ire in exsilium ik besluit inballingschaptegaan,enz.: 

Adversarii non audebant contra dicere. — Qaid ageret coepit 
cogitare. - Lapides in murum iaci coepti sant (A. 2). — 
Exheredare pater filium cogitabat. — Caesar bellum cam Oer- 
manis gerere constitait. - Veteres orationes a plerisque legi 
sant desitae (A. 2). - Maiores nostri regibus p ar ere iam a 
condita urbe didicerant - Mitto quaerere qua de causa. — 
Stoici irasci nesciunt. - Nolite dubitare libertatem defen- 
dere, — Quid interest inter periurum et mendacem? qui mentiri 
solet, peierare consuevit. — Veretur quicquam aut facere aut 
loqui^ quod param virile videatur, 

Filium exheredare pater in animo habebat. — Oalli consi¬ 
lium ceperunt ex oppido profugere. — Non necesse habeo 
dicere ea^ quae me ille cupit commemorare (§ 574 vlgg.). 

Aanm. 1 [2]. Wat de constructie van consilium capere (of inire) in 
het klassieke Latijn aangaat, merke men nog het volgende op: 

10. Het heeft den infinitivus, wanneer het voorwerp (dat is: het 
woord of de woorden, waarop consilium slaat) volgt: zie het voorlaatste 
voorbeeld in de §. 

20. Gaat het voorwerp vooraf, dan wordt gewoonlijk de genetivus 
van het gerundium of van het gerundivum (§ 612) gebruikt: Galli 
belli renovandi consilium ceperunt (Caes. Gall. 3, 2); men kan echter in dit 
geval ook den voorwerpszin door ut (§ 549) aansluiten: Consilium cepi, 
ut exirem. 

30. Staat er bij consilium eene attributieve bepaling, dan is de con¬ 
structie met ut regel, ofschoon ook het gerundium (gerundivum) voor¬ 
komt: Capiunt consilium necessarium, ut suscipiant ipsi negotium (Cic. 
Verr. 1, 140). — Consilium immodicum ceperunt Demetriadem occu- 
pandi (Liv. 35, 34, 4). 

40. In de passieve constructie kan men den infinitivus niet gebruiken: 
men moet dan den genet, van het gerundium of van het gerun- 
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divum nemen, onverschillig of het voorwerp voorafgaat of volgt: Inita 
sant consilia arbis delendae (Cic. Mur. 80). - Inibantur consilia adimeri’- 
dae Campanis Capuae (Liv. 7, 38, 5). 

50. Met een substantivum als voorwerp zegt men; consilium capere 
dë aliqua rê^ bijv.: de summis rebus (Caes. Gall. 5,28; 6, 29); de re publica 
(Cic. Quir. 24); zoo ook in het passivum; Cum de recuperanda communi 
libertate consilium initum videretur (Caes. Gall. 5, 27, 6). 

Aanm. 2. Gelijk uit de voorbeelden blijkt en trouwens in § 250 reeds 
opgemerkt werd, gebruikt men v^n coepi (en naar analogie daarvan ook 
van zijn tegengestelde: desii) de passieve vórmen coeptus sum 
(desitus sum), wanneer de er bij behoorende infinitivus passief is. 

Aangezien de deponentia eig. media tantum zijn (§226, A. 2), staan bij 
een inf. deponentis (ook bij fieri) natuurlijk de actieve vormen coepi 
enz.. (Onder invloed hiervan vindt men dan bij niet-klassieke schrijvers 
het activum ook bij een passieven inf., bijv. Bell. Afr. 27, 1: Cum 
lapides mitti coepissent (zoo steeds bij Tac.)). — 

In het oudere Latijn komt de assimilatie van het verbum finitum aan 
het genus van den infinitivus, behalve bij coepi, ook voor bij andere als 
hulpwerkwoord gebruikte verba, die als omschrijving van eene passieve 
zinswending dienst doen : vgl. Lucr. 3, 1010: expleri, . . potestur\ 1,1045: 
suppleri queatur. 

Aanm. 3. Op non dubitare niet aarzelen volgt somtijds ook een 
bijzin met quin\ vgl. § 524fl, A. 4. 

Aanm. 4. Dichters en latere prozaschrijvers gebruiken nog vele andere 
werkwoorden met den infinit., ja zelfs adiectiva als peritus, nescius, 
docilis, prudens en andere. Vgl. § 569. 

§ 572. Heeft de objects>infinitivus bij de in de vorige § ge¬ 
noemde werkwoorden een praedicaatsnomen bij zich (’t zij adjectief, 
't zij substantief), dan staat dit in den nominativus: 

Dionysius a Zenone fortis esse didicerat — M, Cato Uticensis 
esse quam videri bonus malebat — Beatus esse sine virtute 
nemo po test 

§ 572a. II. Een enkele objectsinfinitief is eigenlijk ook die 
bij eenige verba causativa, welke behalve een persoonlijk 
object in den acc., nog een infinitivus als tweede object ter 
aanvulling bij zich kunnen krijgen: de infinitivus drukt dan de hande¬ 
ling uit die door het object van het verbum finitum moet verricht (of 
gelaten) worden, m. a. w. het object van het verbum finitum duidt 
tevens het subject der door den infinitivus uitgedrukte hande¬ 
ling aan. 

Het subject van het verbum finitum is in dit geval dus niet 
meer hetzelfde als van den inf.. 



§ bl2a. VERBUM. INFINITIVUS. 379 

Zooals men bijv. zeggen kan: 

Germanorum equi eodem remanëre vestigio assueverunt (§571), 

zoo zegt men ook: 

Oermani equos eodem remanëre vestigio assuefecerant, 

Vgl. ook: 
disco Latine loqui (§ 571) en 
doceo te Latine loqui. 

Zulke verba zijn die welke beteekenen: dwingen, bevelen, ge¬ 
wennen, leeren (iets te doen), verhinderen e. d.: cogere, as- 
suefacere, iubère^ docëre, prohibëre^ vetare e. d.: 

Orgetorigem ex vinculis causam dicere coëgerunt - Nam te 
emere coègit, qui ne hortatus quidem est? — Caesar nationes 
imperia popali Romani parë re assuefecit. — lub et nos Pythius 
Apollo nos eer e nosmet ipsos. — Ne tonsori co Hum committeret^ ton- 
dere filias suas Dionysius docuit. - Eum exire domo prohibuit. 

Heeft de infinitivus bij deze werkwoorden een praedicaatsnomen 
bij zich, dan staat dit natuurlijk eveneens in den accusativus: 

Quem ea, quae gignuntur nobis ad fruendum^ non gratum esse 
cogunt? — Num ignobilitas sap lente m beatum esse prohibebit? 

Uit deze constructie heeft zich de zoogen. accusativus cum infi- 
nitivo ontwikkeld (vgl. § 574). 

Veelal rekent men ook deze constructie zelve reeds tot den eigenlijken acc. 
c. inf.. Dat dit, streng genomen, minder juist is en we hier met twee afzon¬ 
derlijke objecten te doen hebben, het eerste in den accus., het tweede 
als aanvulling daarbij in den inf. (dus: cogo te 1 id facere, niet: cogo | te 
id facere), blijkt ook uit de constructies, waarmede deze constructie, zonder 
verschil van beteekenis, wisselen kan. Zoo staat doeëre alqm met een inf., 
op één lijn met docere alqm alqd (dus bijv.: doceo te Latine loqui met: 
doceo te linguam Latinam: § 382) en met docere ut, bijv.: Philosophia una 
nos cum ceteras res omnes, turn docuit, ut nosmet ipsos nosceremus; 
assuefacere alqm met een inf., met: assuefacere alqm aliqua re) en kan 
men voor cogere alqm facere alqd, bij het neutr. van een pron. ook den 
enkelen acc. gebruiken, bijv.: hoe me coëgit (even zoo bij lubere: quae (litte- 
rae) te aliquid iuberent, Cic. epist. 13, 26, 3); of ook ut, bijv.: Haec prius 
ut confitear me cogunt, quam ut adsentiar (Cic. Tusc. 1, 16); en zoo 
wisselt eindelijk ook monëre c. inf. met monëre ut, bijv.: Apollo monet, ut 
se quisque noscat. Een eigenlijke acc. c. inf. zou hier niet met ut kunnen 
wisselen. Dikwijls echter is de grens tusschen de hier besproken constructie en 

den eigenlijken acc. c. inf. niet scherp. 
Het duidelijkst komt het verschil uit in die gevallen, waarin men beide con- 

ucties tegenover elkander kan stellen, bijv.: 

object -E inf. als aanv.: doceo te \ legere ik leer u lezen 
acc. c. inf. : doceo | te legere ik deel (aan iemd) mee, 

dat gij leest. 
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In het eerste geval is het subject van de door den inf. uitgedrukte handeling 
hetzelfde als het object van het verbum finitum, in het laatste vormen acc. en 
inf. tezamen één object, terwijl de acc. wel subject van den inf., maar strikt 
genomen geen object van het verbum meer is, althans niet meer als zoodanig 
gevoeld wordt. 

Gelijk we echter reeds opmerkten, neemt men gewoonlijk den term acc. c. inf. 
in den ruimeren zin en rekent ook de hier besproken constructies er toe. 

Aanm. 1. Is het object algemeen, of kan het gemakkelijk uit het verband 
worden aangevuld, dan blijft de acc. niet zelden achterwege; zoo vooral 
wanneer het subject van het hoofdwerkwoord een zaak is: 

Socrates coëgit de vita et moribus rebusque bonis et malis quaerere, - 
Canere ipse (Aristoxenus) doceat. — Ferre laborem, contemnere volnus 
consuetudo docet. — Hoe flumen avertere loei natura prohibebat. 

Na iubere ontbreekt de acc. echter bij Caesar nooit, bij Cicero 
alleen, waar het onmogelijk is, een object (dat tevens subject van de 
door den infinitivus uitgedrukte handeling is) aan te geven: Hesiodus 
eadem mensura redde re iubet, qua aeeeperis, aut etiam eumulatiore, si 
possis. Anders bezigt men gewoonlijk den acc. c. inf. pass. (§ 584). 
Hetzelfde geldt van vet are, en ook van sinere en pati, die onder den 
acc. c. inf. behandeld zijn (§ 577). 

Aanm, 2. Na monêre (en ook bij hortari) volgt in klassiek proza de 
infinitivus alleen in het in Aanm. 1 bedoelde geval (d.i. dus wan¬ 
neer er geen objects-accusativus in den zin staat en het subject niet een 
persoon is), anders ut of iets dergelijks: 

Ratio ipsa monet amieitias eomparare (Cic. fin. 1, 66). - Rei pu- 
blieae dignitas me ad sese rapit, haee minora relinquere hortatur. 

Uiterlijk is de constructie in Aanm. 1 en 2 die van § 571; het subject 
van het verbum finitum is echter niet hetzelfde als dat van de door den 
inf. uitgedrukte handeling. 

b) De nominatlvus cum infinitivo. 

§ 573. I. Komen de in § 572a bedoelde verba in het passivum 
te staan, dan wordt de accusativus (overeenkomstig § 374) subject 
van het persoonlijk gebruikte verbum finitum, terwijl de infi¬ 
nitivus blijft: 

Act.: Hostem decertare cogo. Pass.: Hostis a me decertare cogitur. 

Men noemt deze constructie in tegenstelling met den accusativus 
cum infinitivo (§ 574) nominatlvus cum infinitivo. 

Het praedicaatsnomen staat natuurlijk ook in den nominativus, 
evenals bij de verba van § 571 (vgl. § 572): 

Pecuniam dare co acti sant. — D o cem ur aiictoritate nutuque 
legum domitas habere libidines. - An sum etiam nunc vel Graece 
loqai vel Latine docendas? — Philippas hasne in capalo qaadri- 
galas vitare monebatar? - Non adesse eram iassas. - Ad 
Hannibalem miserat senatas legatos, qai, si non parêret, Karthaginem 
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ire iussi erant — Simonides vetitus est navigare, — Pliira 
scribere fletu prohibeor (= neqiieo: § 571). 

Fieri particeps invitus alieni sceleris cogebatar. 

II. Behalve bij de in de vorige § bedoelde verba inductivain 
het passivum, staat de nominativus cum infinitivo: 

10 bij sinor] * 
20 bij videor ik schijn; 
30 bij de volgende verba sentiendi en declarandi (§ 575) in 

het passivum: 
a) in alle personen van den praesensstam bij arguor^ audior^ 

dicor, exlstimor^invenior^ iudicor^ negor^ nuntior^ perhibeor^ pator^ 
reperior^ en andere minder gebruikelijke; 

b) alleen in den 3den persoon bij fertur (feruntur) en traditur 
(tradantur), 

In onze taal kan dit persoonlijk passivum meestal niet gebruikt 
worden: wij moeten ons dan op andere wijze uitdrukken (door onper¬ 
soonlijke constructie, door men, enz.): 

sinor men staat mij toe te . . .; videor het schijnt, dat ik . . .; 
videor mihi ik geloof, dat ik ...; arguormtn beschuldigt mij, dat ik ...; 
audior men hoort, dat ik . . .; dicor men zegt (of: er wordt gezegd), 
dat ik . . .; existimor men meent, dat ik . . . (ik heb den naam); 
feruntur er wordt verhaald, dat zij . . ., enz.. 

Hetzelfde is trouwens niet zelden bij de onder I genoemde verba het 
geval: iubeor men beveelt mij, vetor men verbiedt mij, enz.. 

Voor het praedicaatsnomen zie onder 1: 

10. Hic accusare eum non est situs, 
20. Amissis circiter XL navibus reliquae tarnen refici posse vide- 

bantur. — Paene cum lacte nutricis errorem suxisse videmur. - 
Videor mihi iam liberius apud vos loqui debere. — Nimis videtur 
senatus fuisse crudelis, 

30. Caesar a Oergovia discessisse audiebatur, — Romulus 
Amulium regem interemisse fertur. — Quam multos scriptores rerum 
suarum magnus ille Alexander secum habuisse dicitur! - 
Aquatores premi nuntiantur. — Complures eodem terhpore 
civitates renovare belli consilia nuntiabantur. — Eodem fere 
tempore factus nuntiatur terrae motus horribilis. — lila perisse 
suspendio putabatur. — Regnante L. Tarquinio Superbo in Italiam 
Pythagoras venisse reperitur. — Nemo ante Marium solutus 
dicitur esse sectus. - Polyaenus magnus mathematicus 
fuisse dicitur. — Cyrenaicus Hegesias a rege Ptolomaeo pro- 
hibitus esse dicitur illa in scholis dicere. — Lingua Latina 
dicitur esse inops. — Disciplina Druidarum in Britannia re- 
perta atque inde in Qalliam translata esse existimatur. — In 
sepulcro Scipionis Ennius putatur esse constitutus ex marmore. - 
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Servius Tullius primus iniussa populi regnavisse traditur. — 
Aristides anus omnium iustissimus fuisse traditur. 

Aanm. 1. Sinor, dat naar zijne beteekenis onder de verba van I hoort, 
is hier afzonderlijk genomen, omdat het niet, zooals deze, ook zonder inf. 
met een persoonlijk object gebruikt wordt; videor, dat als verbum sentiendi 
onder 3^ valt (eig. ik word gezien), om zijne beteekenis. 

Aanm. 2. Terwijl bij de onder I bedoelde verba als iuberi, vetari e. d., 
gelijk ook bij sini, alleen de nom. c. inf. staan kan en deze constructie 
ook bij videri verplicht is, worden de in den tekst in il onder 30 genoemde 
verba sentiendi en declarandi in bepaalde gevallen ook onpersoonlijk 
met den acc. c. inf. (§ 574) geconstrueerd. Het is moeilijk, hier nauw¬ 
keurige regels te geven: het gebruik is niet bij elk verbum hetzelfde en hangt 
ook van de voorkeur van den schrijver af. Men incrkc echter het volgende op: 

10. De nom. c inf. bij de verba sentiendi en declarandi beperkt zich 
in den regel tot de niet samengestelde vormen van het passivum: 't perf. 
en 't plusquamperf. passivi staat gewoonlijk onpersoonlijk met 
den acc. c. inf. (§ 574), 't gerundivum bijna altijd: 

Traditum est Homerum caecum fuisse, - Quoniam dictum est 
imitandos esse maiores, primum illudexceptum sit, ne vitia sint imitanda. 

Ubi tyrannus est, ibi dicendum est plane nullam esse rem publicam. 

20. Nuntiari en dici worden ook in de tempora perfecta bij voor¬ 
keur onpersoonlijk niet den acc. c. inf. geconstrueerd, wanneer ze een 
dativus of een adverbium bij zich hebben: Mihi nuntiabatur Par~ 
thos trans isse Euphratèn, — Vere dicitury perverse dicere ho mines 
perverse dicendo facillime consequi. 

30. Videri wordt in.alle personen en tijden (dus ook in de tempora 
perfecta) persoonlijk geconstrueerd en deze constructie is zelfs in paren- 
thetische phrasen verplicht: Ut mihi videris, non rede iudicas (Cic. Lael. 9). 
Mihi videtur in den zin van placet, piito, censeo komt echter soms 
onpersoonlijk voor: 

Visum est nonnullis Platonis locutionem potius poema putandum 
(esse) quam comicorum poetarum. - Non mihi videtur ad beate viven- 
dum satis posse virtutem. 

40. Eindelijk wordt, wanneer na den nom. cum inf. nog andere van 
hetzelfde verbum sentiendi afhankelijke zinnen volgen, in deze 
de onpersoonlijke constructie met den accus. cum infinitivo gebruikt: 
Mihi non videbatur quisquam esse beatus posse, cum in malis esset, 
in malis autem sapientem esse posse, 

Aanm. 3. Over het ontbreken van den infinitivus esse vgl. § 588. 

c) De accusativus cum infinitivo. 

§ 574. In § 572fl was sprake van transitieve werkwoorden die in 
het Latijn, evenals in het Nederlandsch, behalve een persoonlijk 
object in den acc., als noodzakelijke aanvulling nog een tweede 
object in den infinitivus krijgen, om de handeling aan te duiden die 
het persoonlijk object moet verrichten of nalaten. De infinitivus gaf in 
dit geval de richting aan, waarin het persoonlijk object zich heeft te 
bewegen (vandaar bij ons: te (Duitsch: zu) of om te) en staat dus 
op ééne lijn met een finalen coniunctivus: 



§ 574. VERBUM. INFINITIVUS. 383 

[te strijden ipugnare 
hij dwong hem I (dat hij strede) coëgiteuml ut pugnaret 

[tot den strijd I ad pugnam (bij Liv. e. a.). 

We kunnen in het Nederlandsch echter soms ook een infinitivus als 
aanvulling gebruiken bij transitieve werkwoorden met een persoonlijk 
object, die niet een richten op eene handeling die bereikt moet 
worden (en dus nog geen werkelijkheid is), maar een waarneming 
te kennen geven, welker in houd dan door den infinitivus uitgedrukt 
wordt. De infinitivus geeft in dit geval een handeling of toestand 
aan, waarvan zakelijk althans het voorwerp van het verbum finitum 
subject is en staat dus in het Nederlandsch op ééne lijn met een voor¬ 
werpszin met dat en den indicativus. Het Latijn drukt zich ook 
hier evenzoo uit, en onderscheidt zich van het Nederlandsch alleen in 
zooverre, als het zich bij deze verba niet anders uitdrukken kan: 
een voorwerpszin met eene conjunctie wordt in het klassieke 
Lat ij n na werkwoorden als de hier bedoelde niet gebruikt: 

ik hoor hem spreken 1 ^ 
ik hoor, dat hij spreekt j 

ik voel mijn hart kloppen \ 
ik voel, dat mijn hart klopt I 

Terwijl nu echter in het Nederlandsch deze constructie zich 
beperkt tot die enkele gevallen, waarin de accusativus 
duidelijk als object van het verbum finitum gevoeld 
wordt (vgl. nog bijv.: Laat u eenen vreemde prijzen en niet uwen 
mond, eenen onbekende en niet uwe lippen) en wij overigens gewoonlijk 
een voorwerpszin met dat bezigen, is het juist het eigenaardige 
van het Latijn, dat het den accusativus van het verbum finitum 
heeft losgemaakt en met den infinitivus vereenigd tot eene zelf¬ 
standige constructie, waarin de accusativus opgehouden 
heeft, rechtstreeksch object van het verbum finitum te 
zijn, en ook grammatisch subject van den infinitivus ge¬ 
worden is. Omdat in deze constructie accusativus en infinitivus niet 
meer als twee afzonderlijke objecten beschouwd worden, maar 
de accusativus, als subject van den infinitivus, met dezen 
tezamen, voorwerp van het verbum finitum is, noemt men 
haar accusativus cutn infinitivo. 

De accusativus cum infinitivo speelt in het Latijn een zeer 
belangrijke rol: hij staat niet slechts veelvuldig bij wijze van voor¬ 
werpszin zoowel na transitieve verba als de genoemde, als ook na 
zulke die geen objects-accusativus regeeren, maar ook als onder¬ 
werpszin na allerlei phrasen en onpersoonlijke werkwoorden. 

Voor de verklaring zie § 575, kleine letter. 

1) Deze vertaling staat hier alleen bij wijze van voorbeeld; gewconlijk zegt men 
voor: ik hoor hem spreken: audio eum loqueniem; vgl. § 602. 



384 SYNTAXIS. § 575. 

1) De acc. cum inf. als object. 

§ 575. A. De accusativus cum infinitivo staat als object: 

10 bij het activum van de werkwoorden die een waarnemen en 
vernemen of een zeggen en verklaren uitdrukken {verba 
sentiendi et declarandi). 

Zulke werkwoorden zijn; 

accipere vernemen experirl ondervinden 
addere (aan iets) toevoegen 
affirmare verzekeren facere stellen 
aio (§ 248) ik beweer certiorem facere verwittigen 
animadvertere bemerken fatèri bekennen 
arbitrari oordeelen ferre melden, verhalen 
audire hooren fingere verzinnen 

censère oordeelen ignörare niet weten 
cogitare denken Indlcare aantoonen 
cognoscere vernemen infitiari loochenen 
colligere (ergens uit) opmaken insimulare betichten 
commemorare vermelden intellegere begrijpen 
comperire bevinden invenire vinden 
concedere toegeven iudicare oordeelen 
concludere besluiten iurare zweren 
confïdere vertrouwen 
confirmare bevestigen legere lezen 
confitêri bekennen 
conicere gissen meminisse zich herinneren 
constituere vaststellen memorare vermelden 
contendere beweren minari \ 

minitari f dreigen credere gelooven 
monëre herinneren 

decernere beslissen 
decldrare verklaren narrare verhalen 
demonstrare aantoonen negare ontkennen 
despërare (er aan) wanhopen nescire niet weten 
dicere zeggen nuntiare melden 
diffïdere wantrouwen 
discere leeren oblivisci vergeten 
dissimulare ontveinzen opïnari meenen 
docëre onderrichten ostendere toonen 
ducere achten, er voor 

houden perspicere doorzien 
persuadëre overtuigen 

efflcere besluiten, bewijzen pollicëri beloven 
existimare achten, denken ponere stellen, onderstellen 
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probare goedkeuren, bewijzen sentire voelen, oordeelen 
prodere overleveren significare te kennen geven 
promittere beloven simalare veinzen 
pronantiare uitspreken sperare hopen 
patare rekenen, oordeelen spondêre beloven 

stataere bepalen, aannemen 
recipere op zich nemen saspicari vermoeden 
recordari zich herinneren 
rèferre overbrengen, vermelden tenëre vatten, onthouden 
reperire vinden tradere overleveren, leeren 
repatare overwegen 

vidëre zien 
scire weten vovëre eene gelofte doen: 
scribere schrijven 

pato eos id intellegere ik meen, dat zq het begrijpen 
puto eos id intellexisse ik meen, dat zij het begrepen hebben 
puto eos id mox intellec- ik meen, dat zij het weldra zullen be- 

turos (essé) grijpen: 

Sidera esse ignea duonim sensuum tesümonio confirmari 
Cleanthes puiat^ tactus et ocalomm, - Pugnantia te loqui non 

vides? - Omne animal confitendum est esse mortale. 
Ais Democritum dicere innumerabiles esse mandos, ~ 

Urbem Syracasas maximam esse Graecarum, pulcherrimam 
omnium, saepe audistis, - Sentiet in hac urbe esse consules 
vigilantis, - Vitam omnem pertarbari videmas errore et 
inscientia. 

Scipio Africanus suo cognomine declarat tertiam partem orbis 
terrarum se subegisse, - Anaxagoram ferant, cum nuntiata 
esset mors filii, dixisse: usciebam me genuisse mortalem", - 
Scio Caesarem singuloram anno ram singulos commentarios confe- 
cisse. - Te qaidem video minime esse deterritam. 

Hoe ego dictaram esse eam non arbitror, - Haec te ipsam 
probataram esse confido, - His (pontibas) obtentis daobas 
omnem navigioram excarsam et repentina latrocinia sablatam 
iri videbat, - Caesar longias bellam dactam iri existimat. 

Voor het passivum vgl. § 580, 30. 

Zooals reeds in § 574 opgemerkt werd, is dus het eigenaardige van deze 
voor het Latijn buitengewoon belangrijke constructie, dat de accusativus niet 
meer rechtstreeksch object van het verbum finitum is, maar nauw met den 
infinitivus wordt verbonden, en, onafhankelijk van het regeerende werkwoord, 
als zelfstandig subject van den infinitivus optreedt, als ware deze zelf 
een verbum finitum. Oorspronkelijk echter hing de accusativus wel 
degelijk rechtstreeks als object van het regeerende werkwoord af, 
en om de constructie van den accusativus cum infinitivo te begrijpen, moet 

WOLTJER, Lat. Gramm. 6e druk. 25 
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men, gelijk we eveneens reeds aanstipten (§ 572a), uitgaan van verbindingen 
als cogere aliqaem facere aliquid, waarin de acc. object van het verbum finitum 
is gebleven en van een eigenlijken acc. c. inf. dus geen sprake is. 

Oudtijds namelijk was het getal der verba die een objectsaccusativus en een 
aanvullenden infinitivus bij zich hebben konden, veel grooter en werden o. m. 
ook verba dicendi en sentiendi als dico (vgl. Gr. ösixwfii) en sentio aldus, 
geconstrueerd (zij het niet met denzelfden zin als cogo e. d.): dico puerum I 
mentiri, eig. = dico puerum: mentitur, ik wijs van den knaap aan het liegen; 
ik wijs den knaap aan, (dat) hij liegt. (Vgl. de constr. dicere alqm mendacent 
en de zoogen. prolepse: Die hominem qui sit.) Vandaar nog in het passivum 

de nom. c. inf. (§ 573, II): Puer dicitur | mentirL 
Aan den anderen kant duidde de objectsaccusativus (puerum) tevens het 

subject van de door den inf. (mentiri) uitgedrukte handeling aan; en toen nu 
verba als dicere niet meer op deze wijze met een persoonlijke objectsaccusativus 
verbonden werden, ontstond er allengs eene verschuiving der syntak- 
tische verhoudingen, waardoor de accusativus in het taalbewustzijn geheel 
los kwam te staan van het transitieve verbum waarbij hij oorspronkelijk hoorde 
en als subject bij den infinitivus getrokken werd: dico \ puerum mentirL Van 
grooten invloed was hierbij de analogie met het parataktische dico: puer men- 

titur, waarmede de zin: dico puerum mentiri zakelijk overeenkwam. 
Toen aldus de eigenlijke acc. c. inf. (d. i. de verbinding van een acc. met 

een inf., waarin de eerste dienst doet als subject van een afhankelijken zin, 
de laatste als bij dit subject behoorend verbum finitum) eenmaal eene vaste 
constructie geworden was, deed het er natuurlijk niet meer toe, of het verbum 
finitum wel transitief gebezigd werd; de natuur van den infinitivus zelf scheen 
nu een accusativus van het subject te eischen. Zoo zien we den acc. c. inf. 
zich in het Latijn, mede door de werking der analogie, al sterker uitbreiden 
(veel sterker dan in het Grieksch, dat bijv. den acc. c. inf. na de verba affec- 
tuum niet kent en ook verba van weten e. d. anders construeert): hij staat niet 
slechts als voorwerpszin na verba als gaudeo die geen objectsacc. kunnen hebben,, 
maar kan nu ook als onderwerpszin dienst doen (waarbij van een objectsacc. 
natuurlijk in het geheel geen sprake meer zijn kan): eerst bij het onpersoonlijke 
passivum der verba dicendi e. d. (dictum est puerum mentiri = dixerunt puerum 
mentiri), dan bij analoge uitdrukkingen als fama est, verum est, me non fallit 
(= scio), apparet (naar analogie van videmus), ten slotte ook bij liceL tempus: 

est, e. d.. 

Aanm. 1. Somtijds ontbreekt het verbum declarandi en moet het 
naar den samenhang uit een ander werkwoord worden aangevuld: 

Regulus in senatum venit, mandata exposuit, sententiam ne diceret recu- 
savit: quamdiu iure iurando hostium teneretur, non esse se senatorem^ 

Aanm. 2. Somtijds vervangt een correspondeerend substantivum of 
een pronomen in het neutrum het verbum sentiendi of declarandi: 
Cogitatio diuturna nihil esse in re mali dolori medetur. - Scitum est 
illud Catonis: nee temporis unius, nee hominis esse constitutionem 

rei publicae. 

Aanm. 3. De werkwoorden die beteekenen besluiten als: statuere^ 
constituere, decernere hebben den enkelen infinitivus, wanneer hun 
subject hetzelfde is als dat van den infinitivus; is het subject 
een ander, dan hebben zij den accus. cum infinitivo; censëre beslui- 
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ten, wordt echter niet met hetzelfde subject gebruikt, en heeft dus nooit 
den enkelen infinitivus. Vgl. echter § 581, 3» 

Over ut bij deze werkwoorden vgl. § 549^ (zie ook § 581). Bij censëre 
gebruikt men in plaats van ut gewoonlijk het gerundivum (§ 608). 

Aanm. 4. Eerst in het latere Latijn wordt de acc. c. inf. na de verba 
sentiendi en declarandi meer en'meer door bijzinnen met quia, quo- 
niam e. d. verdrongen: vgl. bijv. Matth. 6, 33 (Vuig.): Scit enim Pater 
vester, quia his omnibus indigetis (= vos .... indigere), 

Aanm. 5. Exspectare verwachten, afwachten (eig. naar iets uitzien), 
kan niet met een acc. c. inf. verbonden worden: zie § 655. 

§ 576. 20 bij de werkwoorden die eene gemoedsstemming 
uitdrukken {verba affectuum). Zulke werkwoorden zijn: 

dolëre betreuren indignari zich verontwaardigen 

^ ferre ^ nemen verblijden 
moleste\ kwalijk ƒ mirari zich verwonderen 
gaudêre zich verheugen guerl (zich be)klagen: 
gloriari zich beroemen 

do Ie o te id face re ik betreur, dat gij dat doet 

" " " f^^^sse „ „ WWV gedaan hebt 
if WW facturum esse n w w v w van plan zijt 

te doen: 

Qalli populi Rpmani exercitum hietnare atgae inveterascere 

in Oallia m o leste ferebant. — Testes avaritiae tuae ga u des 

esse sublatos. — Do lebam rem p iiblicam esse peritaram, 

Aanm.. De acc. c. inf. bij deze verba laat zich op verschillende wijze 
verklaren: bij aegre ferre bijv. is hij rechtstreeksch object, evenals bij de 
verba der vorige §; bij gloriari, laetari e. d. kan men de constructie met 
die met id (§ 379) vergelijken. 

Over quod na deze werkwoorden zie § 581 en § 639. 

§ 577. 30 bij de werkwoorden die een willen en een toe la ten 
of het tegendeel daarvan te kennen geven {verba voluniatis). 
Zulke werkwoorden zijn; 

1) cupere begeeren 
malle liever willen 

2) patl dulden 

3) cogere dwingen 
iubère bevelen 

studere verlangen, gaarne willen 
veile {nolle) willen (niet willen); 

sinere toelaten; 

prohibère beletten 
vetare verbieden, e. a.. 

Bij de onder 3) vermelde verba heeft men, streng genomen, alleen, wanneer 
een inL passivi volgt, met een acc. c. inf. in eigenlijken zin te doen, 
daar bij een inf. act. met een acc. na deze werkwoorden, de acc. niet als 
subject bij den inf., maar als object bij het verbum finitum behoort (vgl. 
§ 572a). Dikwijls spreekt men echter ook in dit geval van een acc. c. inf.. 

25* 
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Daar in de hier genoemde werkwoorden op zich zelf reeds iets toe¬ 
komstigs ligt, behoeft dit in den infinitivus niet nogmaals te worden 
uitgedrukt. Vandaar dat deze gewoonlijk in het praesens staat: 

volo te id facere: 

Over den inf. perf. pass. bij veile e. d. vgl. § 590. 

1) Suos liberos agricolas adsiduos esse cupiunt - 

Saguntini parentes suos liberos emori quam servos vivere 

maluerunt. - Pompeius rem ad arma deduci studebat - 

Ego conservari coloniam populi Romani cupio, tu expugnari 

studes. - Ille gratum se videri studet. 

2) Facile patior te isto modo agere, - Tamenne vexari rem 

publicam, contemni maiestatem populi Romani, deludi vos¬ 

met ipsos diutius patiemini? - Sinite praeterire me nostram 

calamitatem. - Germani vinum ad se importari non sinunt - 

Curari se passi sunt - Patiamur nos sanarL - Imbri 

frumentum corrumpi in area patiebatur. 

3) In eiusmodi certamine ac proelio nonne, si hominum stadia defi- 

ciant, di ipsi immortales cogant ab his praeclarissimis virtutibus tot 

et tanta vitia superari? - Improbis hominibus aut frumentum 

aut pecuniam publice cogebat darL - Hostes Lutetiam incendi 

pontesque eius oppidi rescindi iubent - Ignes fieri prohi- 

buit - Haeduorum leges duo ex una familia vivo utroque non solum 

magistratus creari vetabant, sed etiam in senatu esse prohi- 

bebant - Gastra vallo muniri vetuit 

Aanm. 1. Bij cupere, malle, nolle, studëre en veile is de acc. 
c. inf. noodzakelijk, wanneer de afhankelijke zin een ander subject 
heeft; is het subject hetzelfde, dan gebruikt men meer den infinitivus 

alleen, ofschoon ook de acc. c. inf, voorkomt: 

Cupis me non dissolutum videri. — Dissoluti si cupiamus esse, 

qui possumus? 
Noli nostro periculo esse sapiens. - Nihil est quod malim quam 

me et esse gratum et videri. 

Indien de infinit. geen praedicaatsnomen bij zich heeft, staat het activum 
gewoonlijk in den inf. alleen, het passivum in den acc. c. inf.: 
Interficere captum noluit. — Te in testimonia consult noles. 

Aanm. 2. Prohibêre heeft zelden quominus of në, impedire daaren¬ 
tegen zelden den acc. c. inf.. Vgl. § 550, A. 3. 

Desiderare heeft bij goede schrijvers nooit een acc. c. inf.; optare 

wel, gewoonlijk echter ut. Zie § 549. 
Postulare vragen, vorderen, heeft alleen een acc. c. inf., wanneer 

het verbum in het passivum staat of een deponens is, ofschoon ook 

dan ut voorkomt. 
lubëre heeft in het klassieke Latijn alleen ut, wanneer het van de 

wilsuitingen van het souvereine Romeinsche volk gebruikt wordt: Velitis 
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iabeatiSy ut M. Tullio aqua et igni interdicatur (Cic. dom. 47). Bij 
Livius en lateren staat iubêre ut ook van bevelen van overheidspersonen in 

het algemeen. 
Imperare daarentegen wordt klass. alleen dan met den acc. c. inf. 

geconstrueerd, wanneer het verbum in het pass. staat of een deponens is. 

Over den coniunctivus met of zonder ut bij vellCj nolle, malle vgl. 

§ 523, A. 3 en § 681. 

§ 578. Over het gebruik van den inf. pass. na iubere en vetare (en 
ook na sinere en pati), waar wij dikwijls eenen inf. act. bezigen, vgl. § 584. 

2) De acc, cum inf. als subject, 

§ 579. B. De accus. cum infinitivo staat voorts als subject, 
waar wij veelal een onderwerpszin met dat gebruiken: 

10 bij de volgende impersonalia, die tot aanvulling van het oor¬ 
deel of de gedachte een geheelen zin noodig hebben: 

apparet het blijkt licet het staat vrij 

attinet het komt er op aan oportet het behoort 

constat het staat vast paenitet me het berouwt mij 

convenit men stemt overeen, het past patet het is openbaar 

decet het betaamt piget het verdriet 

dedécet het betaamt niet placet het behaagt 

expedit het is dienstig praestat het is beter 
fallit me het ontgaat mij praeterit me het ontgaat mij 
interest er is aan gelegen pudet me ik schaam mij 
iuvat het doet genoegen rèfert het komt er op aan 

Scripta lex ita severa est, ut scripsisse appareat tyrannum. - 

Qui vir fuerit, quid me attinet dicere? - Constat ad salutem 

civium inventas esse leges. - Damnum passum esse M. Tul- 

Hum convenit mihi cum adversario. - Decet cariorem nobis 

esse patriam quam nosmet ipsos (§ 585). - Referri decet 

ad ea, quae posui principio, fundamenta iustitiae. — Litteris talibusque 

doctrinis ante excoli animos et ad sapientiam concipiendam inbui 

et praeparari decet, - Interest rei publicae Caesarem cum 

Pompeio colloqui. - luvat me haec praeclara nomina artifi- 

cum, quae isti ad caelum ferunt, Verris aestimatione sic concidisse. - 

Hanc te pecuniam cape re non licuit. - Vobis statuendum est, non 

omnibus fastis legem ferri licere, — Accusatorem firmum ve- 

rumque esse oportet. - Neque hic tarnen ulla umquam iniuria 

adducetur, ut eum tali virtute tantaque firmitate animi se in rem 

publicam fuisse paeniteat. - Senatui placet C. Caesarem pon- 

tificem esse. - Non me praeterit, me longius esse prolap- 

sum. - Neminem vestrum praeterit, omnem utilitatem pro- 

vinciae Siciliae consistere in re frumentaria. — Pudendum est 

honestiora decreta esse legionum quam senatus. 
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Aanm.. Is bij paenitet me, piget me, e. dgl. het subject van den inf. 
gelijk aan dat van het verbum finitum - wat bij deze verba in den regel 
het geval is dan volgt gewoonlijk de enkele inf. (§ 570). Dus meer: 
paenitet me id fecisse, dan: paenitet me me id fecisse. 

§ 580. 20 bij esse met een substantivum, adieclivum of ad¬ 
verbium; bijv.: 

fama \ ^ 
} est 

rumor I 

fas est 

nefas est 

ius est 

mos est 

opus est 

het gerucht gaat 

het mag 
het mag niet 
het is recht 
het is de gewoonte 
het is noodig 

proverbium est het spreekw. zegt 
spes est er is hoop 
suspicio est er is vermoeden 

tempus est 

consentaneum est 

credibile est 

necesse est 

par est 

verum est 

satis est 

het is tijd 

het is natuurlijk 
het is geloofelijk 
het is noodzakelijk 
het is billijk 
het is waar 

het is genoeg, e. a.: 

Populum Romanum servire fas non est. - Tempus est, 

inquit {Socrates), iam hinc abire me, ut moriar. - Verum est 

amicitiam nisi inter bonos esse non posse. - Inusitatum est 
regem reum capitis esse. 

Aanm.. Over ut na sommige dezer uitdrukkingen vgl. § 581, onder r. 

30 bij het onpersoonlijk gebruikte passivum der verba sen- 
tiendi en declarandi: Adesse Romanos nuntiatur. In den 
regel echter bezigt men in het passivum den persoonlijken nom. c. inf.: 
vgl. § 573 Il'en A. 2. 

3) De ace. c. inf. en andere constr. bij dezelfde verba. 

§ 581. Gelijk reeds in het voorafgaande bleek, kunnen vele werkwoorden 
en uitdrukkingen, die blijkens §§ 575-580 den acc. c. inf. regeeren, ook 
op andere wijze geconstrueerd worden: deels met ut, deels met quod, 
deels met den enkelen infinitivus. Gewoonlijk vindt het verschil van con¬ 
structie zijne verklaring in de beteekenis van de afhankelijke gedachte: een 
acc. c. inf. kan niets anders bevatten dan den inhoud van eene 
gedachte of eene gewaarwording; wil men dus iets anders uitdrukken, 
dan moet men eene andere constructie gebruiken. Somtijds echter is er weinig 
of geen onderscheid. 

10. De acc. c. inf. en ut. 

a) De verba sentiendi en declarandi hebben als zoodanig alleen den 
acc. c. inf.. Vele verba kunnen echter zoowel den inhoud van eene gedachte 
een oordeel, verklaring), als eene wilsuiting inleiden: in het eerste geval 

volgt de acc. c inf., in het tweede ut finale (§ 549). Dikwijls moeten wij 
verschillende werkwoorden gebruiken: 
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acc. c. inf. ut finale 

4:ensere van meening zijn, dat iets is van meening zijn (besluiten), dat 
iets geschieden moet (zie echter 

§ 575, A. 2) 

4:oncedere toegeven dat iets is 
4:ontendere beweren 
curare zich er over bekommeren, dat 
decernere beslist van meening zijn, dat 
efficere bewijzen 
Jacere stellen, aannemen 
monêre herinneren, dat iets is 
persuadëre overtuigen 
statuere aannemen, stellen 

toestaan 
zijn best doen, dringend vragen 

zorgen, dat 
verordenen 
bewerken 
maken, dat (vgl. § 552fl, A. 1) 
vermanen, aanraden 
overhalen 
bepalen: 

Concedo tibi ut ea praetereas, quae nulla esse concedis, — Quae 
Caesar egit, ea rata esse non curat. — Decrevit senatus D. Brutum optime 
de re publica mereri. - Decrevit senatus, ut ille veterator vinctus ad Han- 
nibalem duceretur. - Innumerabilia sunt, ex quibus effici possit nihil esse 
puoi sensum habeat quin id intereat. - Verres hominibus miseris innocentibus 
inici catenas imperat — Te unum illud monemus artem sine assidu- 
date non multam iuvare. - In illis de re publica libris persuadere videtur 
Africanus omnium rerum publicarum nostram veterem illam fuisse opti- 
mam. — Zie verder de voorbeelden in § 549 en Aanm. 1. 

b) Om dezelfde reden kan ook bij verba sentiendi en declarandi die om 
hun beteekenis gewoon lijk den acc. c. inf. hebben, als dicere, nuntiare e. d., 
soms een afhankelijke begeerende bijzin met ut (nê) volgen: zie § 549 b). 

c) Eindelijk wisselt bij verschillende der in § 579 en § 580 bedoelde werk¬ 
woorden en uitdrukkingen de acc. c. inf. met ut conseculivum of expli- 
cativum: § 552a. Zoo bijv. Cic. Lael. 50: Concedetur verum esse, ut bonos 
boni diligant. - Cic. Sest. 78: An veri simile est, ut civis Romanus cum 
gladio in forum descenderit ante lucem? In zooverre in zulke zinnen een 
oordeel over de waarheid van eene bewering uitgedrukt wordt, zou men den 
acc. c. inf. verwachten: ut is hier blijkbaar ingedrongen onder invloed van 
Jieri potest (non potest), ut e. d.. Over het algemeen heeft het Latijn eene 
zekere voorliefde voor explicatieve zinnen met ut\ zoo kan na mos est, tempus 
est e. d. zoowel ut als de acc. c. inf. volgen: Manil. 61 sq. schrijft Cicero 
bijv. eerst: Quid vero tam inauditum quam equitem Romanum trium- 
phare?, iets verder: Quid tam incredibile, quam ut iterum eques Roma¬ 
nus ex senatus consulto triumpharet? Vgl. ook sequitur ut = daaruit 
volgt, dat; relinquitur ut het eenige dat overblijft, is aan te nemen, 

dat .... (§ 552a). 

Aanm.. Over het part. bij de verba van zien e. dgl. vgl. § 602, over 
het gerundivum bij tradere e. d. § 608. 

2*^. De acc. c. inf. en quod. 

Bij de verba affectuum kan een bijzin met quod volgen, wanneer men 
den grond of de oorzaak van de gemoedsstemming (gewaarwording, gevoel) 
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wil te kennen geven. Deze constructie is echter veel minder gebruikelijk dan 
de acc. c. inf.. Vgl. § 639. 

Aanm.. Na mirari kan ook een bijzin met si volgen. 

3^^. De acc. c. inf. en de enkele inf.. 

De acc. c. inf. en de enkele inf. kunnen wisselen: 
a) bij de verba voluntatis capere, malle, nolle, studere en veile: de acc. c. 

inf. moet na deze verba volgen bij ongelijkheid van subjecten (d. i. wanneer 
men wil dat een ander iets doet); bij gelijkheid van subjecten gebruikt men 
in den regel den enkelen inf., ofschoon ook de acc. c. inf. voorkomt: vgl. 
§ 577, A. 1; 

b) op soortgelijke wijze bij werkwoorden van besluiten als statuere e. d., 
hier echter met onderscheid van beteekenis: statuo facere aliquid ik besluit iets 
te doen; statuo me facere aliquid ik constateer, dat ik iets doe; vgl.ook§575, A.3; 

Aanm.. Eenzelfde onderscheid heeft men tusschen scio veruni dicere 
ik kan de waarheid spreken, en scio me verum dicere ik weet, dat ik de 
waarheid spreek; contendo abire ik doe mijn best heen te gaan, en contendo 
me abiturum esse ik beweer, dat ik heengaan zal; cogito epistulam scribere 
ik denk een brief te schrijven, en cogito me epistulam nondum scripsisse 
ik bedenk, dat ik den brief nog niet geschreven heb, enz.. 

c) bij vele van de in §§ 579 en 580 genoemde werkwoorden en uitdruk¬ 
kingen. Bij sommige hiervan staat de enkele infinitivus wanneer diens subject 
onbepaald is of gemakkelijk uit het verband kan worden aangevuld, daarentegen 
de acc. c. inf. bij een bepaald subject: vandaar dat deze werkwoorden en 
uitdrukkingen zoowel in §§ 570 en 571, als in §§ 579 en 580 voorkomen. 
Andere hebben den acc. c. inf. wanneer het subject van den inf. verschilt 
van dat van het verbum finitum, overigens in den regel den enkelen inf.: 
zie § 579 Aanm.. 

40. Afzonderlijke gevallen. 

Verder lette men nog in het bijzonder op het volgende: 

§ 582. Bij licei het staat vrij, men mag (eig. het is te koop: § 296, 3> 
staat: 

10 de enkele infinitivus, wanneer óf het subject geheel onbepaald is 
(§ 570), óf Heet nog een dativus bij zich heeft, om nadrukkelijk den persoon 
aan te duiden, wien iets vrij staat: Heet mihi facere aliquid] dit laatste 
is de meest gewone constructie: 

Hoe vere Heet dicere. — Licet fingere aliquid docendi causa. 
Libere civi iudicare non Hcebat. — Hoe dicere tibi non Hcebit. — 

Peccare nemini Heet. 

Heeft de infinitivus van sum of een ander intransitief verbum na licet mihi 
nog een praedicaatsnomen bij zich, dan staat dit gewoonlijk eveneens in 
den dativus (door een soort formeele assimilatie aan den dativus bij licetf 
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evenals in Ei est nomen Marco: vgl. § 399, A. 2), ofschoon ook de accu¬ 

sativus klassiek is: 

Liceat his ipsis esse salvis, — Licuit esse otioso Themistoclu 

Cur his liberos esse non Heet? 

Een infinitivus met een enkel praedicaatsnomen (dus zonder dat. bij heet 
of acc. bij den inf.) komt zeer zelden voor: het praedicaatsnomen staat in dit 
geval krachtens § 570 steeds in den acc.: 

Lieeat esse miser os. Zie ook den laatsten zin van § 570. 

20 de acc. c. inf.: Tribunorum plebis edieto non Licebat Romae quemquam 

esse qui rei eapitalis eondemnatus esset. 

Zoo altijd wanneer Heet betrekking heeft op een al gemeen en, door een 
participium aangeduiden persoon: Haee praeseripta servantem Heet mag- 

nifiee vivere. 

30 de enkele coniunctivus, klass. echter alleen na de vormen Heet en 
Hcebit (het laatste zelden): zie § 522 en § 546 Aanm.. 

Aanm. Wat het genus van den inf. bij Heet aangaat, zij opgemerkt, 
dat in den regel de inf. act. staat, ook wanneer de inf. op een algemeen 
subject betrekking heeft: Lieet hoe videre. — Lieebit eoneludere. — 
Lieet idem exemplum eonvertere. 

Alleen wanneer van eiken wezenlijken of gedachten persoon geheel afge¬ 
zien en alle gewicht op de zaak die geoorloofd is, gelegd wordt, volgt 
dikwijls de inf. pass.: Nune totum illud eoneludi sie Heet. — Liee- 
bitne deeerni Hbere? — Vandaar dat bijna altijd de inf. pass. gebruikt 
wordt van wettelijk geoorloofde of ongeoorloofde dingen: Lata lex est^ 
ut omnibus fastis diebus legem ferri Heeret. 

§ 583. Bij necesse est het is onvermijdelijk, noodzakelijk, staat: 

10 de enkele infinitivus, wanneer öf het subject geheel onbepaald is 
(§ 570), öf neeesse est nog een dativus bij zich heeft, om nadrukkelijk 
den persoon aan te duiden voor wien iets onvermijdelijk is: 

Neeesse est in tanta eonversione et perturbatione omnium rerurn tem- 
poribus potius parêre quam moribus. — Populariter interdum loqui 
neeesse erit. — Credere omnia vide ne non sit neeesse. 

Homini neeesse est mori. — Nihil neeesse est mihi de me ipso 

die ere. 

20 meer echter de acc. c. inf., zoowel van het act., als inzonderheid van 

het pass.: 

Neeesse est semper beatum esse sapientem. — Neeesse est me 
totum superioris anni rei publieae naufragium exponere! 

Virgis, Verres, te ad neeem caedi neeesse erit. — Summum bonum 
si ignoretur, vivendi rationem ignorari neeesse est. - De hae re 
disseri nihil neeesse est. 

30 de enkele coniunctivus, echter alleen wanneer neeesse est in den ind. 

praes. staat: zie § 523. 
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§ 583a. Bij oportet het behoort, is plicht, staat: 

10 de enkele infinitivus, wanneer het subject geheel onbepaald is (§ 570): 
Oportet hominum sceleri legibus et iudiciis r es is tere. 

20 gewoonlijk echter de acc. c. inf. act. en pass.: 

Praetorem qaaestori suo parentis loco esse oportet. — Quid facere 
nos oportet? 

Ei credi non oportet. — Tumultum decerni, iustitium edici, 
saga SU mi dico op o rt ere. 

30 de enkele coniunctivus, echter alleen na de vormen oportet en oportebit 
(na den laatsten minder): zie § 523. 

§ 583^. Na opus est het is noodig, er is behoefte aan (§ 424), staat: 

10 de enkele infinitivus, wanneer óf het subject geheel onbepaald is 
(§ 570), óf opus est nog een dativus bij zich heeft, om nadrukkelijk den 
persoon aan te duiden voor wien iets noodig is: 

Quid opus est de Dionysio tam valde affirmare? 

20 anders de acc. c. inf. act. en pass.: 

{Epicurei dicunt) nihil opus esse eum qui futurus sit philosophus 
scire litteras. 

Aanm. Over opus est met een part. perf. in den abl. vgl. § 424, A. 1. 

4) Bijzonderheden in het gebruik van den acc. c. inf.. 

§ 584. Wanneer de acc. c. inf. een object in den accusativus bij zich 
heeft, kan het gebeuren, dat het onduidelijk is, welke der twee accusativi 
subject is. In dat geval neemt men den infinitivus in het passivum, 
zoodat het vroegere subject nu eene bepaling met ab en den ablativus of een 
ablat. alleen wordt, en het vroegere object subject van den inf. pass.. Dus zegt 
men in plaats van: Clitarchus tibi narravit apud Issum Alexandrum Dareum 
superavisse: 

Clitarchus tibi narravit apud Issum Darêum ab Alexandro esse supera- 
ium. - Arverni Vercingetorigem obsecrant ne se ab hostibus diripipatiatur. 

Doch ook zonder dat deze onduidelijkheid bestaat, heeft de acc. c. inf. den 
infin. gaarne in het passivum, wanneer het logische subject van de 
door den infinit. uitgedrukte handeling niet behoeft genoemd te worden. 
Zie de voorbeelden bij de voorgaande paragrafen. 

Regel is zoo de acc. c. inf. pass. na iubëre (ook na vetare, sinere tn pati)\ 
lussit bona proscribi eius. — Cur filiam tuam non intro vocari iubes? 

Wij plegen in zulke zinnen een inf. act. te gebruiken: Hij gaf bevel zijne 
goederen verbeurd te verklaren (Cic. Quinct. 25). - Waarom laat ge 
uwe dochter niet binnen roepen? (Cic. Verr. 1, 66). In het Latijn echter 
zou Cur filiam tuam non intro vocare iubes? willen zeggen: Waarom beveelt 
ge uwe dochter niet, (iemand anders) binnen te roepen? Zie ook de 
voorbeelden in § 577. 

§ 585. Wanneer na een zin met den acc. c. inf. een vergelijkende zin 
volgt met hetzelfde praedicaat, dan plaatst men gewoonlijk dit prae- 
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dicaat alleen bij den eersten zin, maar het subject van den vergelijkenden 
zin bij wijze van attractie in den acc.. Dus zegt men in plaats van: Decet 
cariorem esse patriam nobis quam nosmet ipsi nobis sumuSf gewoonlijk: 
Decet cariorem esse patriam nobis quam nosmet ipsos (§579,zin5): 

Ita sentio Latinam linguam non modo non inopem sed locupletiorem 
etiam esse quam Graecam. — Ego Caesarem non eadem de re publica 
sensisse quae me scio. - Solem mathematici amplius duodeviginti partibus 
confirmant maiorem esse quam terram. 

§ 586. 1. In plaats van een zin van een verbum sentiendi of decla- 
randi of eene daarmede overeenkomende uitdrukking als: het is waar¬ 
schijnlijk, het schijnt, het is bekend, e. d. te laten afhangen, maken 
wij dikwijls den (logisch) afhankelijken zin zelfstandig, door dit werk¬ 
woord met zijn pronomen of deze uitdrukking als tusschenzin (parenthe- 
tisch), buiten het zinsverband, in te voegen (bijv.: naar ik meen, geloof ik, 
naar het schijnt, zooals bekend is, enz.), of bijwoordelijke uitdruk¬ 
kingen en bijwoorden te bezigen, als: naar mijne meening, oordeel enz., 
waarschijnlijk, denkelijk, vermoedelijk, enz.. 

In het Latijn gebruikt men in al deze gevallen den acc. c. inf.: 

Veri simile est Roscios istam rem ad Chrysogonum detulisse (niet: 
Veri simile Roscii istam rem ad Chrysogonum detulerunt). - Derisum 
esse credo hominem amentem (niet: Derisus est, credo (of ut credo), 
homo amens). 

Aanm. 1. In de omgangstaal komen zegswijzen als ut memini (om eene 
verzekering meer bescheiden uit te drukken), ut spero (ook parenthetisch 
spero alleen), e. d. meer dan eens voor: Si autem, ut spero, nihil te 
perturbat, sqq. (Cic. epist. 11,16,1). — Amasti hominem et, sperOy amabis 
(Plin. epist. 9, 21, 3). In de literatuurtaal zijn zij echter over het algemeen 
öf betrekkelijk zelden, öf worden met eene bijbeteekenis gebruikt 
en in bijzondere- gevallen, die men door de lectuur moet leeren kennen; 
zoo zijn credo en opinor, in den zin ingeschoven, dikwijls ironisch: 
Endymion nondum, opinor, est experrectus (Cic. Tusc. 1, 92). 

Ut (ante, antea, supra) demonstravimus, demonstratum est, 
diximus, dictum est, e. d. zijn evenwel met name in den historischen 
stijl zeer gewoon; zoo ook ut ait bij citaten (bijv.: ut ait Ennius). 

2. Noodzakelijk is voor ons eene andere constructie, wanneer in het 
Latijn een pronomen relativum of interrogativum subject van den 

acc. c. inf. is. 
Willen wij in dit geval een bijzin met dat houden, dan moeten we gebruik 

maken van zinswendingen als: van (over, aangaande) wien we vermeld 
hebben, dat hij ... .: 

Summus ille Apollonius, cum mercede doceret, tarnen non patiebatur eos 
quos iudicabat non posse oratores evadere, operam apud sese perdere dimiU 
tebatque. — Domum ad se venire iussit centuriones, quos bene sentire de 
re publica cognoverat. — Cingetorigi, quem ab initio permansisse in 
officio demonstravimus, imperium est traditum. 

Aanm. 2. Ook in het Latijn wordt somtijds het subject van den acc. 
c. inf. met de vooropgezet en door is, ille of een ander pronomen in 
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den acc. weer opgenomen. Deze lossere constructie hoort echter voorna¬ 
melijk in de meer eenvoudige omgangstaal thuis (men vindt haar vooral 
in Cicero's brieven, ofschoon ze ook in zijne andere werken wel voor¬ 
komt): De Antonio iam antea tibi scripsi non esse eum a me con¬ 
vent urn. — De Caesare iudico illum omnium fere oratorum latine 
loqui elegantissime. 

Zoo ook met een onpersoonlijk passivum: De hoe Verri dicitur 
habere eum perbona toreumata. Als regel zegt men evenwel: Mostra 
lingua dicitur esse inops^ Men zegt van onze taal, dat ze arm is 
(niet: De nostra lingua dicitur eam esse inopem). Vgl. § 573, II. 

§ 586fl [§ 580, A. 4]. In uitroepen van verwondering of droefheid 
kan somtijds het regeerende verbum finitum achterwege blijven, zoodat de acc. 
c. inf. schijnbaar onafhankelijk is. Inderdaad is dit niet het geval, daar 
logisch het verbum zich gemakkelijk laat aanvullen („ellipse": § 658, 1): weg¬ 
gelaten in eigenlijken zin is het niet, daar voor het bewustzijn van den 
spreker de gewaarwording of het gevoel, waarop de acc. c. inf. betrekking 
heeft, door den uitroep zelf reeds voldoende aangeduid is en dus niet opzettelijk 
behoeft te worden uitgedrukt. Deze infinitivus behoort dan ook niet zoozeer 
in de schrijftaal thuis, als wel in de gesproken taal, waar toon en gebaar 
verduidelijkend en aanvullend te hulp komen. In het Nederlandsch kunnen wij 
aldus een bijzin met dat gebruiken, bijv.: Dat mij zoo iets overkomen 
moet! Men kan zich zulk een zin afhankelijk denken van: Het is schan¬ 
delijk, Ik begrijp niet. Het ergert me, of iets dergelijks, maar voor het 
bewustzijn van den spreker is zulk eene aanvulling onnoodig: 

Te nunc, mea Terentia, sic vexari! idque fieri mea culpa! (men kan doleo 
of iets dgls. aanvullen). - Menë incepto desistere victam? (men kan decet 
aanvullen). — Vgl. ook § 391, zin 1. 

Aanm. Over de eigenlijke ellipse van het verbum declarandi vgl. 
§ 575, A. 1. 

§ 587. 1. Men gebruikt in het Latijn na verba sentiendi en 
declarandi den acc. c. inf., ook wanneer het subject van 
den inf. hetzelfde is als dat van het verbum finitum. Wij 
kunnen in dit geval dikwijls den enkelen infinitivus bezigen: Assem 

sese negat daturum, Hij zegt, geen cent te zullen geven. — 
Negavit se certare posse, Hij zeide, niet te kunnen strijden. — 
Haec omnia me diligenter acturum esse polliceor^ Ik beloof, dit alles 
zorgvuldig te (zullen) doen. 

Aanm. 1. Het gebruik van den nom. c. inf. na de verba sent. en deel. 
bij gelijkheid van subject, dat men bij de Romeinsche dichters van 
Catullus af somtijds vindt (bijv. Ait esse paratus, Horat. epist. 1, 7, 22; 
Uxor invicti lovis esse nescis, Horat. carm. 3, 27, 73), berust op navol¬ 
ging van het Grieksch (Graecisme: § 668): Uvqol ovx e(pq iöeTv 
(Xen. An. 1, 4, 13). 

2. Wel wordt (dikwijls bij de geschiedschrijvers, ook bij Caesar, minder bij 
Cicero) het pronomen personale (me, te, se, minder eum enz.) als subject 
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van den infinit. weggelaten, wanneer het niet den nadruk heeft en gemak¬ 
kelijk uit het verband kan worden aangevuld, of wanneer eene herhaling van 
hetzelfde pronomen bij verschillende infinitivi lastig zou zijn. Het laatstge¬ 
noemde geval alleen verdient navolging: Puderet me dicere non intellegere, 
si vos ipsi intellegeretiSf cjui ista defenditis. — Is omnia pollicitus est, qucie 

tibi opus essent; facturum put o. 

Aanm. 2. Deze ellipse van het pronomen mag niet verward worden met 
het in de vorige Aanm. besproken Graecisme (§ 668): de acc. is eenvoudig 
weggelaten, maar wordt in de gedachte aan gevuld. Indien dan ook nog 
een praedicaat bij den inf. staat, komt dit in den acc. (niet, zooals bij 
den dichterl. nom. c. inf., in den nom.): Refracturos (sc. se) carcerem 
minabantur (Liv. 6, 17, 6). En in de tweede plaats kan de acc., gelijk uit 
den tekst blijkt, achterwege blijven (zij het zelden), ook indien het subject 
van den inf. niet hetzelfde is als van het verbum finitum (van den dichterl. 

nom. c. inf. is alleen sprake bij gelijke subjecten). 

§ 588. In den zin van een acc. c. inf. staat na de verba sen- 
tiendi en declarandi dikwijls een enkel praedicatief participium 
(perf. pass. of fut. act.) of gerundivum in den accusativus, zon¬ 
der den infinitivus esse. ’t Meest komen aldus het part. fut. act. 
en het gerundivum voor; het eerste wordt bijna steeds zonder 

esse gebruikt: 

Litteras recitavit, quas Faesalis al lat as sibi dicebat - Te^ cum 
cenavisses, rediiurum dixeras. - Sperabam; inquit arator, me 
ad denarios perventurum. - Clodius coepit aperte dicere occi- 
dendum Milonem, - Caesar hoe concedendum non putabat 

Zoo ook, in den zin van een nom. c. inf. (§573), na een verbum 
sentiendi en declarandi in het passivum, een enkel partici¬ 

pium perf. in den nominativus: 

Omnia invidiose ficta comperta sant — ld a Carneade dici- 
tar probatam. - Pater param pie a filio tractatas dicebatur. — 
Oppugnata domus Caesaris nuntiabatur, - Hercules tra- 

ditur Nilo natas Aegyptius, 

Veelal verklaart men deze constructie als acc. (nom.) c. inf. met ellipse 
van esse. En in verschillende gevallen schijnt inderdaad esse ter vermijding van 
onnoodige breedvoerigheid, opzettelijk achterwege te zijn gelaten: zoo reeds bij 
Plautus. Oorspronkelijk schijnt echter in deze constr. de behoefte aan eene 
copula niet gevoeld te zijn en het enkele praedicatieve participium te hebben 
volstaan om hetgeen men wilde uit te drukken, op dezelfde wijze als men bij 
dicere, dücere, putare e. d. ook een praedicatief adieet. of subst. kon bezigen 
(§ 368), bijv.: Hoe turpe dico. — Stultitiam meam condemnandam puto (eig.: Ik 
beschouw mijn dwaasheid als iets laakbaars). De constructie met het enkele part. 
is in dit geval als de oudere te beschouwen, en de toevoeging van esse {Hoe 
turpe esse dico) eene latere uitbreiding, die echter niet noodzakelijk was. 

Zoo zegt Cic. (epist. 7, 30, 1): Quo mortuo nuntiato, waar ook, met 
den acc. inf., Quem mortuum esse cum esset nuntiatum had kunnen staan. 
Wat inzonderheid het futurum betreft, vergete men voorts niet, dat, gelijk reeds 
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opgemerkt werd, het type facturum esse in het goede Latijn zeer veel zeld¬ 
zamer is dan het enkele facturum. 

Houdt men dit alles in het oog, dan zal men moeilijk met zekerheid kunnen 
zeggen, of in een zin als: Pons in tiibero prope effectus nuntiabatur^ 
esse verzwegen is, dan wel eene constructie met het enkele praedicatieve parti¬ 
cipium moet worden aangenomen. 

d) De tijden van den afhankelijken infinitivus. 

§ 589. Wat men gewoonlijk infinit. praes. noemt is eigenlijk de 
infinitivus actionis infectae: hij geeft niet een tegenwoordigen 
tijd te kennen, maar eene (in het heden, 't verleden of de toekomst) 
nog niet voltooide handeling. Evenzoo is de infinit. perf. de 
infinitivus actionis perfectae en de infinit. fut. de infini¬ 
tivus actionis instantis. 

Hierbij dient evenwel in het oog te worden gehouden, dat, gelijk 
trouwens reeds bleek, het gebruik van de tijden van den inf. zich niet 
richt naar den spreker, maar alleen naar de tijdsverhouding 
tot het regeerende verbum. 

In onze taal is dit ook het geval, wanneer wij evenzoo den infinitivus 
gebruiken. Bezigen wij echter een zin met dat (hetgeen meestal geschiedt), 
dan wordt bij ons de tijd van den afhankelijken zin bepaald door de verhou¬ 
ding tot den tijd van den spreker, en dus een de gelijktijdigheid in het 
verledene aanduidende inf. praes. door den verleden tijd weergegeven: 

scio eos aegrotare ik weet, dat zij ziek zijn; maar ook: 
sciebam eos aegrotare ik wist, dat zij ziek w'aren; 
scio eos venturos esse ik weet, dat zij zullen komen; maar ook: 
sciebam eos venturos esse ik wist, dat zij zouden komen; 
.. .. ƒ hij zeide het vergeten te hebben 

[ n M , dat hij het vergeten had. 

Voorts lette men nog op de volgende bijzonderheden: 

§ 590. 10. Na de werkwoorden van hopen, beloven en dreigen, 
als: sperare, promittere, pollicêri, spondêre, iurare (in de 
bet.: onder eede beloven), minari e. a. volgt in het klassieke Latijn, 
wanneer van iets toekomstigs sprake is, in den regel de acc. c. inf. 
futuri act. (gewoonlijk zonder esse\ § 588) of eene omschrijving met 
fore ut (vgl. § 591), ook daar, waar wij den inf. praes. gebruiken: 

Debeo sperare omnis deos pro eo mihi ac mereo relaturos 
esse gratiam. - Sperat adulescens dia se victurum, quod sperare 
idem senex non po test: insipienter sperat. — Haec celeriter se confec- 
turum sperabat - Quem defendis sperat se absoliitum iri. - 

Obsides daturos (se) quaeque imperasset facturos esse polliciti 
sant. — Illud se polliceri et iureiurando confirmare (dixit) tutum 
iter per fines daturum. 
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Daar hetgeen verwacht wordt, meestal in de toekomst ligt, is de nauwkeu¬ 
righeid in uitdrukking hier wederom aan den kant van het Latijn, dat den 
infinit. praesentis en perfecti alleen dan bezigt, wanneer de door den 
infinitivus uitgedrukte handeling werkelijk gelijktijdig is met, of voorafgaat 
aan de handeling van het regeerende werkwoord: 

Quae sentimus ipsi, reliquos sentire speramus. — Allobrogum meutes 
nondum ab superiore bello resedisse sperabat. — Spero tibi me causam 
probasse, cupio quidem certe. — Quae locutus sum^ ea a vobis spero esse 

in bonam partem accepta. 

Aanm. In plaats van een inf. fut. volgt met gelijken zin op sper are 
e. d. zeer dikwijls posse met den inf. praes. i): 

Totius öalliae sese potiri posse sperant. - Breviore itinere se 
occurrere Caesari posse sperat. - Sine periculo murum ascendere 
posse se sperant. 

Ook veile {malle, nolle) en debêre, die op zich zelf reeds iets toe¬ 
komstigs uitdrukken, staan, wanneer ze van sper are e. d. afhangen, steeds 
in den inf. praesentis: Iniecta mihi spes quaedam est veile mecum 
Ser. Sulpicium colloqui, Cic. Att. 10, 7, 2. 

Om dezelfde reden staan appropinquare e. d. niet zelden in den inf. praes.: 
In spem venio appropinquare tuum adventum, Cic. epist. 9, 1, 1. 

En eindelijk kan de inf. praes. gebruikt worden, wanneer men iets wat 
in de naaste toekomst te wachten is, als reeds geschiedend wil voorstellen: 
Magna me spes tenet bene mihi evenire, quod mittar ad mortem, Cic. 
Tusc. 1, 91. 

§ 590a. 20. Na memini ik herinner mij, memoria teneo 
*t staat mij nog voor den geest, ik herinner mij en dergelijke 
volgt de acc. c. inf. praesentis, wanneer men zich den tijd herin¬ 
nert, toen de handeling geschiedde, wanneer men zich dus in 
gedachten het verloop van de handeling, waarbij men zelf tegen¬ 
woordig was, wederom voorstelt (was de zin onafhankelijk, 
dan zou er in dit geval een imperfectum staan; vgl. ook het imperf. 
na memini cum)] spreken we echter van eene handeling waarvan we 
geen getuige zijn geweest, 'tzij omdat we niet ter plaatse waren, 
’tzij omdat zij vóór onzen tijd plaats vond, dan moet de acc. c. inf. 
perfecti volgen: 

1) Caesar heeft na sper are 6 maal een enkel part. fut, 3 maal fore, 1 maal een 

inf. perf. act., 15 maal posse met inf. praes., 3 maal een anderen inf. praes.. — 

In Cicero’s redevoeringen zijn de verhoudingen: 5 maal een inf. fut. met esse, 14 maal 

een enkel part. fut., 8 maal fore, 1 maal een inf. fut. pass., 1 maal een inf. perf. act., 

1 maal een enkel part. perf., 3 maal een inf. perf. pass. met esse, 16 maal posse 

met inf. praes., 13 maal een gewone inf. praes.; in zijne philosophische werken 

daarentegen vindt men posse na sperare in het geheel niet, 4 maal een enkel part. fut, 

1 maal een inf. fut met esse, 7 maal fore, 1 maal een inf. perf. act., 1 maal een enkel 

part. perf., 3 maal een inf. praes.. 
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Ego Scaevolam augurem memoria teneo^ cum essei summa 
senectute, cotidie simul atque lucëret face re omnibus conveniendi poies- 
taiem sui, — A primo tempore aetatis iuri te studere me mi nu - 
Cum saepe multa, turn me mini domi in hemicyclio sedentem^ ut solebat, 
in eum sermonem illum {Scaevolam nl.) incidere^ qui turn forte 
multis erat in ore. 

Memoria tenetis Cotta et Torquato consulibus complures in 
Capitolio res de caelo esse percussas; tactus est etiam ille Romu- 
lus, quem inauratum in Capitolio parvum atque lactentem fuisse 
meministis. 

Aanm. 1. Somtijds wordt ook van dingen die men zelf beleefd heeft 
de inf. perf. gebruikt; men wil dan nadrukkelijk doen uitkomen, dat 
de gebeurtenis tot het verledene behoort: Meministis me ita initio 
distribuisse causam, Cic. S. Rosc. 122 (de toehoorders zijn nog aan¬ 
wezig). - Alio se in hiberna consilio venisse meminerat, aliis occur- 
risse rebus viderat (hier heeft blijkbaar de inf. perf. occurrisse meegewerkt). 

Aanm. 2. De constructie met den inf. praes. is de oorspronkelijke 
en dan ook in het oude Latijn alleen gebruikelijk; de inf. drukt hier 
eigenlijk de enkele handeling uit, zonder eenige tijdaanduiding: Memini 
me legere: eig.: Ik heb in mijn geheugen mijn lezen. - Meministene 
me dicere? Herinnert ge u mijne verzekering . . . .? Cic. Catil. 1, 7. 

30 [§ 577, A. 2J. Na veile (minder vaak na nolle, malle en cuperé) vindt 
men reeds in het klass. Latijn, dikwijls echter bij Livius en lateren, bij krach¬ 
tige wilsuitingen (om hetgeen men wil nog sterker uit te drukken), in plaats 
van den inf. praes. act. (§ 577), den acc. c. inf. perf. pass.. Vgl. bij ons 
zinswendingen als: Ik zou dat gaarne eerst gedaan zien, e. d.): 

Corintham patres nostri, totius Qraeciae lumen, exstinctum esse volue- 
runt. — Sociis maxime lex consultum esse vult. — Illud te esse admo- 
nitum volo. 

Zonder esse: 

Patriam exstinctam cupit - Monitos eos volo. - Domestica cura te 
levatum volo (zwakker: Hoe onere senectutis et te et me ipsum levari volo). 

Daar esse gewoonlijk ontbreekt, heeft men hier, naar het schijnt, eigenlijk 
met eene participiale constructie te doen (§ 588, kl. lett.). 

Aanm.. a) Van eenigszins anderen aard is het oud-Latijnsche gebruik 
van den inf. perf. act., in plaats van het praesens, na veile met eene 
ontkenning, en na nolle, met name in zinnen die een verbod bevatten. 
Zoo op inscripties: Ne quis alienasse, movisse velit, enz.. In de lit. bijv. 
Cato agr. 5, 4: Ne quid e misse velit insciente domino, neu quid dominum 
celavisse velit . . haruspicem ne quem consuluisse velit. 

Lucretius en Catullus nemen deze constructie - die, naar het schijnt, 
uit het aoristus-element in het Latijnsche perfectum (blz. 328) moet wor¬ 
den verklaard en met de oude voorliefde van het Indo-Germaansch voor 
den aoristus bij een verbod {ne feceris: § 519, A. 1) samenhangt - weer 
op en bezigen haar ook bij positief veile: vgl. bijv. Lucr. 3, 68: effu- 
gisse volunt longe longeque remosse. 
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b) Wanneer latere dichters (met name Tibullus, Propertius, Ovidius, e. a.), 
en in navolging van hen ook prozaschrijvers als Livius, nog verder gaan 
en veelvuldig den inf. perf. zonder verschil van beteekenis (niet zelden 
zelfs naast den inf. praes.) ook na andere verba gebruiken, niet 
slechts als object, maar ook als subject (zoo met name na ww. die een 
streven en kunnen uitdrukken; voorts na decet, iuvat, libet, Heet, pudet, 
prodest, nocet, sit satis, enz., bijv. Tibull. 1, 1, 73 sq.: Dum frangere 
postes I non pudet et rixas inseruisse iuvat; Verg. Aen. 10, 14: Turn 
certare odiis, turn res rapuisse licebit; 10, 55 sq.: Quid pestem evadere 
belli I iuvit et Argolicos medium fugisse per ignes [daarnaast 3, 282: 
Iuvat evasisse tot urbes Argolicos mediosque fugam tenuisse per hostis]), 
dan hebben we ongetwijfeld aan bewuste aansluiting aan den Griek- 
schen inf. aor. en dus aan een Graecisme (§ 668) te denken. (Men 
houde daarbij in het oog, dat de inf. perf. in het dactylische metrum 
veel eerder paste dan de inf. praes.: vgl. bijv. continuisse: — ^ ^ 
tegenover continëre, dat onbruikbaar was: - « - 'o-,) Het uitgangspunt der 
constructie is evenwel echt Latijn. - 

c) Natuurlijk zijn er ook gevallen mogelijk, waarin de inf. perf. iets 
anders beteekent dan de inf. praes. en dus logisch gerechtvaardigd is. 
Vgl. bijv. Cic. S. Rosc. 73: Vicisse debeo Ik moet overwinnaar zijn; 
Verr. 3, 180: Quis est qui nolit te perisse? Wie zou niet willen, dat gij 
dood waart? Vgl. § 504. 

d) In zinnen als: Quod iam pridem factum esse oportuit (Cic. Catil. 
1, 2) eindelijk schijnt eenvoudig het tempus van den inf. aan dat van het 
regeerende verbum geassimileerd te zijn. 

§ 591. 40. In de plaats van den inf. fut. activi en passivi staat 
dikwijls eene omschrijving door fore ut, of ook futurum 
esse ut, met den coni. praes. of imperf.: 

Persuasum est Stoicis fore aliquando ut omnis hic mandus ardore 
deflagret — Sperant fore ut putris litteris filius revocetur, — 
Divitiacus dixit futurum esse paucis annis uti omnes Qalli ex 
Qalliae finibus pellerentur. 

Noodzakelijk is deze omschrijving, wanneer het werkwoord geen 
infinitivus futuri vormen kan: 

Spero fore ut contingat id nobis. - tiuius me constantiae 
puto fore ut nunquam paeniteat 

50. De ontbrekende inf. fut. exacti zou dienovereenkomstig door eene 
omschrijving met fore ut en den coni. perf. of plusqpf. moeten worden 
vervangen: Spero fore ut omnia mox confecerit. - Spero fore ut mox omnia 
confecta sint. Deze omschrijving schijnt echter alleen voor het passivum een 
enkel maal voor te komen: Sperabam, cum has litieras accepisses, fore ut ea 
quae superioribus litteris a te petissemus, impetrata essent. 

Dikwijls kan men volstaan met den inf. fut.: Tibi persuade pergratum te 
mihi facturum esse, si ad me veneris (in oratio recta: Pergratum mihi feceris). 
Als inf. fut. exacti passivi en deponentis kan men ook het part. perf. 
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met fore gebruiken (§ 231, A. 1): Spero paucis mensibus opus Diphili per¬ 
fectum fore. — Dicere possum me satis adeptum fore, si ex hoe beneficio 
nullum in me periculum redundarit. - Omnia quae postulassent, ab se fore 
parata. 

60. Over het part. fut. act. in den acc. met fuisse [xiKSS. futurum fuisse ut 
met coniunct. imperf.) als irrealis in de oratio obliqua (bijv.: Dixit, si quid 
ipsi a Caesare opus esset, sese ad eum venturum fuisse, Caes. Gall. 2,34.— 
Nisi eo ipso tempore nuntii de Caesaris Victoria essent adlati, existimabant 
plerique futurum fuisse uti oppidum amitteretur, Caes. civ. 3, 101, 3), 
vgl. § 620, 30 (met A. 7). 

e) Het genus van den infinitivus. 

§ 591fl. Ten opzichte van het gebruik van het genus van den infinitivus 
stemt het Latijn over het algemeen met onze taal overeen. Over afwijkingen 
en bijzonderheden werd gehandeld in § 573 Aanm., § 577, A. 1, § 578, 

§ 582 Aanm., § 583, § 583fl en § 584. 

f) De vrije infinitivus. 

§ 591^. Het ligt in het wezen van den infinitivus, dat hij óf eene nadere 
bepaling bij een ander woord in den zin vormt, óf van een ander woord in 
den zin afhangt. Somtijds echter doet zich het geval voor, dat een infinitivus, 

'tzij inderdaad, 'tzij schijnbaar, onafhankelijk is: 

1) De infinitivus historicus, 

§ 592. In levendige schilderingen van gebeurtenissen wordt 
somtijds, in de plaats van den indicativus van het imperfectum 
als beschrijvend tempus, de infinitivus praesentis gebruikt (in 
den regel van het activum). 

Meestal volgen verschillende infinitivi op elkander. Het subject 
staat in den nominativus. 

Daar dit gebruik van den infinitivus bij wijze van verbum finitum 
het meest bij historieschrijvers gevonden wordt, noemt men hem 
infinitivus historicus; omdat hij niet zoozeer nauwkeurig beschrijft, 
als wel schetst, ook wel infinitivus adumbrativus (men spreekt 
echter ook wel van infinitivus descriptivus): 

Brevi spatio interiecto host es ex omnibus partibus signo dato 
decurrere, lapides gaesaque in valium conicere. Nostri primo 
integris viribus fortiter repugnare neque ullum f rustra telum ex loco 
superiore mittere, ut quaeque pars castrorum nudata defensoribus 
premi videbatur, eo occurrere et auxilium ferre, sed hoe superari, 
quod enz.. - Vergelijk ook de schildering die Sallustius geeft van 
Catilina’s aandeel aan den slag bij Pistoria: Maxima vi certatur, 
Interea Catilina eum expeditis in prima acie versari, laboraniibus 
succurrere, integros pro sauciis arcessere, omnia providere, 
multam ipse pugnare, saepe hostem ferire, Strenui militis et boni 
imperatoris officia simul exsequebatur. 



§§ 592fl-593. VERBUM. INFINITIVUS. 403 

De oorsprong van den infinitivus historicus staat niet vast. Sommigen ver¬ 
klaren hem door ellipse van coepi aan te nemen, waarvoor echter geen genoeg¬ 
zame grond bestaat. Anderen denken aan een oorspronkelijken nominalen zin 
zonder verbum, alleen uit een gesubstantiveerden infinitief bestaande, op de 
wijze van de bekende regels uit den Egmond: wFreudvoll und leidvoll, gedan- 
kenvoll sein, hangen und bangen in schwebender Pein;" enz.. 

Het eenvoudigst schijnt het, aan te nemen, dat de infinitivus gebruikt wordt, 
wijl men alle opmerkzaamheid op de handelingen wil samentrekken, die als 't 
ware alleen ziet, en daarom aan het onderscheid van personen, tijden en wijzen 
opzettelijk niet denkt. 

Eenige overeenkomst heeft dan bijv. onze spreektaal, in zinnen als deze: «Ik 
beloofde hem een rijksdaalder, indien hij binnen een kwartier terug was. En 
hij loopen, loopen, wat hij kon!" Ook hier staat het onderwerp in den 

eersten naamval. 
In elk geval is het gebruik van den infinitivus historicus in het Latijn zeer oud; 

dit blijkt daaruit, dat juist Plautus en Terentius eene bijzondere voorliefde 
ervoor toonen; dat, waar alleen de inf. praes. gebezigd wordt, hij ontstaan 
moet zijn vóórdat het onderscheid der tempora op den infinitivus overge¬ 
bracht werd; en misschien ook daaruit, dat het subject in den nom. (niet in 
den acc.) staat. 

Aanm. 1. De inf. perf. wordt als infinitivus historicus alleen gebruikt 
van perfecta praesentia (§ 504) als memini e. d.. 

Aanm. 2. Somtijds komt de inf. hist. niet met een imperf., maar met 
den Griekschen aor. ingressivus overeen, bijv. Ter. Phorm. 92: Nos 
mirarier (è^avpdoapEv), 

2) De infinitivus pro imperativo. 

§ 592a. Het in het Grieksch vooral uit Homerus bekende gebruik van den 
infinitivus om een bevel uit te drukken, is, indien al eene echt Latijnsche 
constructie, in elk geval in het Latijn zeer zeldzaam. Volgens sommigen vindt 
men het bijv. Manil. 2, 433: His animadversis rebus — quae proxima cara — 
nos eer e tutelas adiectaque numina signis. Door anderen wordt dit echter betwist. 

II. HET PARTICIPIUM. 

Het participium ontleent zijn iiaam (eene vertaling van den Griekschen term 
pezoxi] (eig. aandeel)) daaraan, dat het zoowel aan de natuur van het nomen, 
als aan die van het verbum deel heeft: het werd door de oude grammatici 
voor een afzonderlijk rededeel gehouden. 

a) Genus en tempus. 

§ 593. Terwijl in het Latijn de infinitivus voor praesens, futurum 
en perfectum zoowel in het activum als in het passivum een afzonder¬ 
lijken vorm heeft en het Latijnsche verbum dus zes infinitivi kent, 
bezit het slechts drie participia, twee van het activum en één van 
het passivum (vgl. §§ 192, 199, 207): 

26’ 
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1) part. praes. act.: scribens 3) part. perf. ip?i%s,:-scriptus, 
2) » fut, » : scripturus 

Aanm. 1. Van deze deelwoorden behoort alleen dat op -ns tot de 
oorspronkelijke Indo-Germaansche participia; in het Latijn ging het ook 
op de deponentia (media) over. Het part. fut. is eerst in het Latijn ont¬ 
staan. Het part. perf. is van oorsprong een adiectivum verbale (zie A. 2). 

Sporen van een oud part. praes. pass. (medii) vindt men nog slechts in 
enkele op zich zelf staande woorden als alumnus (uit *alo~mno-s) voedster¬ 
ling, misschien ook in fëmina (eig. de zoogende) en in den 2en pers. plur. 

praes. pass. scribimini (vgl. § 200). 
Over het gerundivum als part. praes. pass. vgl. §§ 605, A., en 609. 

Aanm. 2. Het part. perf. pass. is, gelijk reeds opgemerkt werd 
(§ 494, A. 1), eigenl. een oud adiect. verbale op -to-s (vgl. Gr. ygaji-ióg), 
dat zich ook in verschillende andere Indo-Germaanschê talen (zooals bijv. 
het Germaansch) tot part. perf. pass. ontwikkelde, aanvankelijk echter 
eene ruimere functie had: het gaf te kennen, dat het begrip van het 
werkwoord als eigenschap aan een nomen kleefde (vgl. § 343, 6); bijv. 
vulneratiis «die de kenteekenen der verwonding heeft”. Als adiectivum 
verbale behoorde de vorm op -tus oorspr. noch bij een bepaald genus, 
noch bij een bepaald tempus van het verbum: een overblijfsel van dezen 
toestand zijn eenerzijds de in § 252 en § 494 behandelde participia perfecti 
met actieve beteekenis (vgl. bijv. homo potus: eig. „iemand die de 
kenteekenen van het drinken vertoont”, d. i. een dronken mensch), aan 
den anderen kant de participia perfecti die als participia praesentis 
weergegeven worden (§ 595). Doordat echter het nomen dat een verbaal 
begrip als eigenschap heeft, in den regel object daarvan is en het eigen-zijn 
van het verbaal begrip aan het nomen meestal een gevolg is van een 
voorafgaand eigen-maken, ontstond allengs van zelf de betrekking tot het 

passivum en het perfectum. 

§ 594. Het Latijn kent dus geen participium perf. activi. 
Actieve beteekenis heeft het part. perf. alleen bij de depo¬ 
nentia en de in §§ 252 en 494 genoemde verba. 

Wil men derhalve een Nederlandsch partic. perf. act. van een 
ander werkwoord in 't Latijn weergeven, dan moet men: 

óf 10 een relatieven of adverbialen bijzin bezigen, bijv. hostes 
qui ceciderant de gevallen vijanden; hiic cuni venisset,. hier gekomen ..; 

óf 20 het activum in het passivum omzetten; 
öf 30 een deponens (of een der in de genoemde §§ bedoelde 

werkwoorden) met denzelfden of verwanten zin zoeken (bijv. loqui voor 
dicere, proficisci voor abire, in^redi voor inire of invadere^ egredi voor 
exire, potiri voor occupare, nancisci voor accipere, adipisci voor obtinere, 
conspicari voor conspicere, vereri voor meiuere, partiri voor dividere, 
ordiri voor incipere^ reverti voor redlre, enz,). 

Aanm.. Vele participia perfecti van deponentia hebben ook passieve 
beteekenis: meditatus overdacht, confessus bekend, populatus geplunderd, 
complexus inbegrepen, commentus verzonnen, enz.: zie § 308. 
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§ 594a [593]. Het part. praes. beteekent niet eene tegenwoordige 
handeling, maar eene actio infecta, eene nog voortdurende ge¬ 
lijktijdige handeling; het part. fut. niet eene toekomstige handeling 
in 't algemeen, maar eene actio instans, eene ophanden zijnde 
handeling; het part. perf. niet eene verledene handeling in ’t alge¬ 
meen, maar eene actio perfecta, eene voltooide handeling. 

Evenals bij den infinitivus (§ 589) geldt dit gelijktijdige, ophan¬ 
den zijnde of voltooide in het Latijn echter alleen met betrek¬ 
king tot den lijd van het hoof d werk woord. 

Wanneer wij dus een latijnsch participium door een relatieven of 
bijwoord-elijken zin weergeven (wat dikwijls noodzakelijk is, omdat in onze 
taal de participia minder gebruikelijk zijn: § 596 vlgg.), kan een part. praes. 
vertaald worden door een praes. of imperf., een part. perf. door een perf. 
of plusquamperf., naar gelang het hoofdwerkwoord een tegenwoordigen 

of een verleden tijd heeft: 

ambulans disputo ik spreek, terwijl ik wandel; 
ambulans dispatabam * sprak, » » wandelde: 

Dareus in fuga cum aquam turbidam et cadaveribus inquinatam bibisset^ 
negavit unquam se bibisse iucundius. Nanquam videlicet sitiens biberat. 

Aanm.. Het part. fut. act. wordt in klassiek proza bijna uitsluitend 
met een der tijden van sum verbonden: scripturus sum. Vgl.§597,Aanm.. 

§ 595. Eenige participia perfecti van verba deponentia of 
semideponentia, als: arbiiratus, ausus, commoratas, com- 
plexus, confisus, consolatus, diffisus, gavisus, oblïtus, 
ratus, secutus, solitus, usus, veritus enz., worden ook gebruikt 
om eene gelijktijdige handeling aan te geven, en daarom niet zelden 
als praesentia vertaald: 

arbitratas van meening usus gebruikend 
confisus in het vertrouwen veritus vreezend, enz.: 

Caesar isdem ducibus usus qui nuntii ab Iccio venerant fundiiores 
Baleares subsidie oppidanis mittit. - Atiicus idoneum tempus ratus 
studiis obsequendi suis Athenas se contuliL 

Men pleegt dit gebruik zóó te verklaren, dat de Romein bij deze participia 
het begin der handeling in 't oog vat, wij daarentegen de voortduring 
tegelijk met de begeleidende handeling. Zeg ik bijv.: Caesar veritus ne 
noctu ex oppido profugerent duas legiones in armis excubare iubet (Caes. 
Gall. 7, 11, 6), dan gaat de vrees aan het bevel vooraf, maar blijft toch ook 
gelijktijdig daarmede bestaan: als Caesar beveelt, vreest hij nog; het partici¬ 
pium zou dus ingressieve kracht hebben (bevreesd geworden). 

Afgezien daarvan dat deze verklaring toch slechts voor participia als arbitratus^ 
confisus, veritus e. d. op zou gaan, niet voor amplexus e. d., ligt in elk geval de 
eigenlijke oorzaak van dit verschijnsel in de natuur van het participium perf. pass. 
op -tus, dat als adiectivum verbale oorspr. buiten de tempora van het verbum 
stond en in gevallen als de hier bedoelde is blijven staan (vgl. § 593, A. 2). 
Vandaar dat in het oude Latijn en ook bij latere schrijvers (met name de 
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dichters) dit gebruik zich geenszins tot de genoemde deponentia en semidepo- 
nentia beperkt, maar zich ook tot andere verba (reflexiva en passiva) uitstrekt: 
zoo bijv. Naevius Heet. prof. 15: a laudato viro (die geprezen wordt); Verg. 
Aen. 1, 481: tristes et tunsae pectora palmis (zich slaande); Liv. 2, 36, 1: 
servum caesum medio egerat Circo (terwijl hij geslagen werd), enz.. Vgl. ook 
tacitus zwijgend, e d. (§ 494, A. 3). 

Aanm. 1. Ostts, exosus, perosus (§ 251, A. 2), die eveneens als prae- 
sentia vertaald worden (hatend), zijn dichterlijk of verouderd. 

Aanm. 2. Reor en soleo hebben in goed Latijn niet eens een part. 
praes. (het eerste \*rens] werd waarsch. omdat het eenlettergrepig is, 
vermeden). 

b) Het participium als bijzin. 

§ 596. Het participium speelt in den zinsbouw van het klassieke 
Latijn een veel belangrijker rol dan in onze taal. Zich aansluitend 
bij een woord van den zin dat daar als subject, als object of als bepa¬ 
ling in een of anderen naamval voorkomt (participium coniunctum: 
§§ 596a, 597) of althans uiterlijk met zijn nomen op zich zelf staand 
(ablativus absolutus: § 599 vlgg.), dient het tot uitdrukking van 
allerlei bijzondere logische verhoudingen die wij meestal 
door bijzinnen of bijwoordelijke uitdrukkingen (niet zelden ook door 
hoofdzinnen) weergeven, en verleent daardoor aan den stijl eene groote 
mate van kortheid, gedrongenheid en soepelheid. 

Men bedenke, dat deze verhoudingen naar den vorm geheel onbepaald 
gelaten worden: zij liggen niet in het participium zelf, maar moeten uit het 
verband worden gevoeld en opgemaakt: zoo kan arde deleta (§ 599) op zich 
zelf beteekenen: nadat, omdat, ofschoon de stad verwoest was: betrekkelijk 
zelden plaatst het klassieke Latijn vóór het participium een of andere partikel, 
om de logische verhouding van de door het participium aangeduide handeling 
tot die van het verbum finitum uitdrukkelijk aan te geven (bijv.: Calidius 
statim designatus quam esset cara sibi mea salus declaravit: Cic. red. 
in sen. 22). Het kan dan ook tot misverstand aanleiding geven, wanneer 
men zegt, dat het participium een bepaalden bijzin vervangt: het kan met 
de strekking van een bepaalden bijzin gebruikt wezen, maar is op zich zelf 
veel vager. 

1) Het participium coniunctum. 

§ 596a [596]. Zich aansluitend bij een woord in den zin, staat 
het participium praesentis en perfecti: 

A. met de strekking van een relatieven bijzin (§ 525): Pisi- 
stratus primus Homeri libros confusos antea sic disposuisse dicitur, 
ut nunc habemus. — Odiosum sane genus hominum officia expro- 
b rantium. 

Aanm. 1. Omgekeerd moet men het Nederlandsche deelwoord in uit¬ 
drukkingen als zoogenaamd, boven .besproken, getiteld, en derge¬ 
lijke, in het Latijn door een relatieven bijzin weergeven: qui dicitur, 
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quem dicunt; de quo supra sermo erat; qui inscribitary enz. 
(niet ita dictus, supra memoratus enz.): Vestra quae dicitur vita mors 
est. — De amicitia alio libro dietum est, qui inscribitur Laelius. 

B. met de strekking van de volgende bijwoordelijke bijzinnen: 

10 van een temporalen bijzin (§ 555: terwijl, toen, nadat 
enz., natuurlijk nooit: vóórdat): Curio ad focum sedenti magnum 
auri pondus Samnites cum attulissenty repudiati sunt. - Dionysius 
tyrannus Syracusis expulsus Corinthi pueros docebat, 

Aanm. 2. Somtijds neemt zoo een part. perf. pass. een voorafgaand 
verbum finitum weer op, om het meer nadruk te geven: Exeratum 
fundit fugatque, fusum persequitur (Liv. 1, 10, 4). — Cum urbem vi 
cepissent captamque diripuissent, Carthaginem petunt (Liv. 22, 20, 4). 

20 van een causalen bijzin (§ 535: dewijl, daardoor dat; 
uit met een substantivum): Athenienses Alcibiadem corruptum 
a rege Petsarum capere Cymen noluisse arguebant — Et secundus res 
splendidiores facit amicitia et adversas partiens communicansque 
leviores. - Dionysius cultros metuens tonsorios candenti carbone sibi 

adurebat capillum, 

Aanm. 3. In het Latijn kan het participium aldus tot aanduiding van 
een grond ook in vragende zinnen gebruikt worden. Wij moeten 
dan vrijer vertalen (bijv. door een afzonderlijken zin): Quam utilitatem 
aut quem fructum petentes scire cupimus illa, quae occulta nobis sunt? — 
Solon Pisistrato tyranno quaerenti, qua tandem spe fretus sibi tam 
audaciter obsisteret, respondisse dicitur: senectute. 

Deze verbinding van het vraagwoord met het part. schijnt eerst door 

den invloed van het Grieksch te zijn opgekomen. 

30 van een voorwaardel ij ken bijzin (§ 536: indien, 
wanneer): Omne malum nascens facile opprimitur, inveteratum 
fit plerumque robustius. — Mendaci homini ne verum quidem dicenti 

credere solemus. 
40 van een concessieven bijzin (§ 544: ofschoon): Ut 

oculus sic animus se non videns alia cernit - Risus interdum ita 
repente erumpity ut eum cup lentes tenere nequeamus, 

§ 597. C. verder nog met name om de wijze waarop eene hande¬ 
ling geschiedt, en inzonderheid ook allerlei haar begeleidende om¬ 
standigheden aan te duiden, die ook door een bijzin met cum 
en den coniunctivus uitgedrukt kunnen worden (§ 560, A. 2). 
Wij bezigen in dit geval gewoonlijk een substantivum met eene 
praepositie: 

dormiens in den slaap quaerens op de vraag 
exspectans in afwachting iratus in toorn 
iter faciens op marsch pollicitus met de belofte: 

Centuriones fortissime pugnantes conciderunt - Passis palmis 
proiecti ad terram flentes a Caesare salutem petiverunt. — Qui 
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erant cum Aristotele Peripatetici dicti sant, quia disputabant inamba- 

tantes in Lycèo. - Epaminondas imperantem patriam Lacedae- 
moniis relinquebat, quam acceperat servientem. 

Aanm. 1. Staat in dit geval bij het participium eene ontkenning, 
dan kunnen wij somtijds eene zinswending met zonder dat of zonder te 
gebruiken: Miserum est nihil proficientem angi, 

Aanm. 2. Het veelvuldige gebruik van het participium con- 
iunctum, gelijk dat in deze § en de vorige besproken werd, is eerst in 

het klassieke Latijn o p ge kom en, vooral onder invloed van het Grieksch: 
met name Caesar heeft eene groote voorliefde voor participia. 

§ 597a. Het part. fut. act. wordt, afgezien van futurus en venturus (§ 603), 
in klassiek proza bijna steeds praedicatief met een der tijden van esse 

gebruikt, als coniugatio periphrastica activa: scripturus sum (eram enz.) 
ik ben (was enz.) van plan (op het punt) te schrijven: vgl. § 230. 

Slechts een enkel maal staat het in klass. proza zonder esse, met de 
strekking van een finalen bijzin (opdat . . om te . . .: § 548): 
P. Servilius, vir clarissimus, adest de te sententiam laturus. 

Bij de dichters en de prozaschrijvers van Livius af vindt dit gebruik, dat 
aan de omgangstaal schijnt ontleend te zijn, steeds meer ingang, niet alleen 
bij werkwoorden van beweging, maar ook bij die van rust: Rediit belli 
casum de integro temptaturus (Liv. 42, 62, 15). - Cum magno equitatu 
insidiaturus locis idoneis considit (Bell. Afr. 25, 4). 

Aanm.. Hoe dit gebruik ontstaan is, wordt duidelijk uit het eerste 
voorbeeld, waar adest. . . laturus eigenlijk niet anders dan eene uitbreiding 
is van de coniugatio periphrastica (est laturus). 

Vandaar dat in het post-klassieke Latijn het participium futuri ook op 
deze wijze gebezigd wordt, waar niet van een doel, maar alleen van een 
plan, eene bestemming, eene verwachting, eene noodzaak enz. 
sprake is: Exercitum (in Africam) traiecturus sacrificavit (Uv.2\,\,A). - 
Urbem venalem et mature perituram (Sall. lug. 35, 10). - Incolumis ad 
suos tranavit (Horatius Codes), rem ausus plus farnae habituram ad 
posteros quam jidei. — Da mansuram urbem (Verg. Aen. 3, 85). 

2) tiet participium als hoofdbegrip, met de strekking 

van een substantivam verbale. 

§ 598 [600]. 1. In de tot dusver behandelde participiale constructies 

vormde het nomen ten opzichte van het daarmede congrueerende parti¬ 

cipium het hoofd begrip: dit laatste geeft de bijzondere verhoudingen 

aan waarin het eerste eene handeling verricht, ondergaat, enz.: vervangt 

men het participium door den overeenkomstigen bijzin, dan verandert 

daarmede aan het nomen niets: libros confusos antea = libros 

qai antea confusi erant; Curio ad focum sedenti = Curio, cum 
ad focum sederet, enz.. 

De voorliefde van het Latijn voor het persoonlijke en con¬ 

crete heeft nu echter ten gevolge gehad, dat het dikwijls ook een 
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participium perfecti (veel minder een part. praes.) gebruikt 
in congruentie met een substantivum, waar logisch niet het laatste, 
maar het participium het hoofdbegrip vormt. Het substantivum 
is dan alleen grammatisch subject, object of bepaling in 
den zin: in werkelijkheid ligt het subject enz. van den zin be¬ 
sloten in het participium. Gebruikt men in dit geval den overeen- 
komstigen bijzin, dan wordt ook het substantivum zelf daarin als 
subject opgenomen en verdwijnt dus uit den hoofdzin: niet 
meer het participium alleen staat met een bijzin gelijk (zooals in 
de vorige §§), maar het participium met het nomen. 

Wij kunnen deze voor het Latijn karakteristieke constructie moeilijk 
navolgen, maar moeten in plaats van het participium een substan¬ 
tivum verbale (§ 341) in den vereischten casus met den genetivus, 
of ook eene omschrijving door «de omstandigheid, dat . . .” of 
iets dergelijks bezigen. 

Zeg ik bijv.: Quorum benevolentiam nobis conciliarat per me quondam te 
socio defensa res publica (Cic. epist. 4, 13, 2), dan ligt logisch het subject 
van conciliarat niet in res publica^ maar in het participium defensa: niet de 
staat heeft den schrijver de genegenheid van zijne vrienden bezorgd, maar de 
verdediging van den staat: defensa res publica is dus synoniem met 
defensio rei publicae, en het ontbreken van defensa zou aan den zin zijne betee- 
kenis ontnemen. Zoo moet ook in een zin als: Condiciones a se la tas, expetita 
colloquia et denegata commemorat (Caes. civ. 1, 32, 6), het eigenlijke object bij 
commemorat niet in condiciones en colloquia gezocht worden, maar in de participia: 
niet van de vredesvoorwaarden en het onderhoud maakt Caesar melding, maar 
van het feit, dat hij vredesvoorwaarden aangeboden en een onderhoud 
begeerd heeft, maar dit hem geweigerd is. En dat ook voor den Romein het 
aldus gebezigde participium dicht tot een substantivum verbale nadert, bewijst de 
coördineering daarmede, die men bijv. bij Cicero Planc. 45 a^ntreft: Decuriatio 
tribulium, descriptio populi, suffragia largitione devincta (het aan banden leggen 
van de vrijheid van stemmen door omkooping) severitatem senatus et bonorum 
omnium vim ac dolorem excitarunt. Dit neemt echter niet weg, dat althans 
oorspronkelijk de Romein bij deze constructie niet aan iets abstracts dacht, maar 
voor zijn gevoel het concrete substantivum in de door het participium 
uitgedrukte verhouding ook in werkelijkheid subject, object of bepaling 
was: Meus adventus civitatibus nuntiatus firmiores animos omnium fecit (C\c, 
epist. 15, 2, 3): mijne aankomst, doordat ze bericht werd, d. i. het bericht van 
mijne aankomst; zoo ook in het eerste voorbeeld hieronder: legati necati de 
gezanten doordat ze vermoord werden, d. i. de vermoording der gezanten. 
Men kan dus op ons standpunt zeggen, dat het aldus gebruikte participium 
de strekking heeft van een substantivum verbale, mits men weer niet 
uit het oog verlieze, dat voor het taalbesef der Romeinen de zaak eenigszins 
anders stond. 

Het participium wordt hoofdzakelijk aldus gebruikt: 

10 in den hominativus. Dikwijls kan men in dit geval ook een 
door quod ingeleiden onderwerpszin (§ 640) bezigen (zie echter zin 2): 

Dübitabat nemo^ quin violati hospiies, legati necati, pacati 
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atque socii nefario bello lacessiti^ fana vexata hanc tantam effi- 
cerent vastitatem, - 5/ utilitas amicitias conglutinarei^ eadem com- 
mutata dissolveret (zie A. 2). 

Met een part. praes.: Fugiens Pompeius mirabiliter homines 
movet - Sol oriens et occidens dient noctemque conficit, 

20 in den genetivus: 

Iniusti oner is impositi taa culpa est, mea recepti, — (Cae- 
sarem ad id bellum incitabant) iniuriae retentorum equitum, 

30 in den accusativus: 

Caerimonias sepulcrorum violatas inexpiabili religione sanxerunt 

40 na de praeposities ab, ante, de, in, post en enkele andere. 
Zoo moet men zeggen: ab urbe condita na de stichting der stad; 
ante natum Ennium (zoo ook dus: ante Christum natam vóór de 
geboorte van Christus); ante urbem captam; post Punicum perfectum 
bellum na het einde van den Punischen oorlog; post solem ortum, enz.: 

Quae Qenabi oriente sole gesta essent, ante primam confectam 
vigiliam in finibus Arvernorum audita sunt. — Unus M. Antonius 
in hac urbe post conditam urbem palam secum habuit armatos: 
quod neque reges nostri fecerunt neque ei, qui regibus exactis (§ 599) 
regnum occupare voluerunt. Cinnam memini; vidiSullam; modo Caesarem: 
hi enim tres post civitatem a L. Bruto liberatam plus potuerunt 
quam universa res publica. - De h o mine o c cis o quaeritur, - 
Non erat minor laus ex contemnenda (§ 609) quam est ex conser- 
vata provincia, 

Aanm. 1. Bij Livius en Tacitus neemt dit gebruik van het participium, 
dat zich in het oude Latijn (bij Plautus) nog tot opus est (en usus est) 
beperkt (zie onder 2), eene groote vlucht: zij bezigen met name den nomi- 
nativus op veel ruimer schaal dan Cicero en Caesar: vgl. bijv.: Quem 
{Prusiam sc.) suspectum Romanis receptus post fugam Antiochi HannU 
bal (= Quod receptus erat H.) (Liv.39,51). — Occisus dictator 
Caesar (De vermoording van C.) aliis pessimum, aliis pulcherrimum faci- 
nus videbatur (Tac. ann. 1, 8). 

Aanm. 2. Dat men niet altijd de participiale constructie in den nom. 
door een zin met quod kan vervangen, blijkt uit het tweede voorbeeld 
onder lO: eadem commutata staat hier gelijk met een voorwaard el ij ken 
zin, niet met een zin met quod. 

2. Op dezelfde wijze is ook de in het klass. Latijn een enkel maal voorko¬ 
mende constructie van opus est (§ 424) met een substantivum in den 
ablativus en een daarmede eongrueerend part. perf. pass. te verklaren; bijv.: 

Commutatis opus est legibus (verandering van de wetten) (Cic. Cluent. 
150). — Ne existumarent sibi perdita re publica opus esse (Sall. Catil. 31, 
7). (Men bedenke hierbij, dat het part. perf. op zich zelf niet het verledene 
aanduidt: § 593, A. 2). 

Een bijzonder geval van deze constructie is de verbinding van opus est met 
een enkel gesubstantiveerd part. perf. in den abl. neutr. (zoo vooral facto. 
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voorts consulto, properato, quaesitOy maturato en enkele andere). Het participium 
is dan als onpersoonlijk passivum gebruikt: consulto opus est, lett.: men 
heeft noodig het feit, dat daarin bestaat, dat er overlegd is (wordt): , 

Erat nihil cur properato opus esset (waarom er haastig handelen noodig 
was, haast bij de zaak was: Cic. Mil. 49). — Si facto opus est Wanneer (snel) 
handelen noodig is, In geval van nood: Caes. Gall. 1, 42, 5. Vgl. ook § 424, A. 1. 

3) De ablativus absolutus. 

§ 599 [602]. Zelfstandig gebruikt met zijn nomen staat het par- 
ticipium praesentis en perfecti met de strekking van een bijzin 
in den zoogen. ablativus absolutus. 

Men verstaat hieronder eene bijwoordelijke bepaling (van tijd, 
grond, omstandigheid enz.) bij het praedicaat (verbum fini- 
tum), bestaande uit een substantivum (of pronomen) in den 
enkelen ablativus en een congrueerend praedicatief parti¬ 
cipium praesentis of perfecti, die tezamen de strekking 
hebben van een bijzin welks subject door het substan¬ 
tivum in den ablativus, en welks praedicaat door het con- 
grueerende participium aangeduid wordt: 

Pythagoras Superbo regnante in Italiam venit (= cum Super¬ 
bus regnabat). 

Omnibus rebus comparatis diem dicunt (= Cum omnia compa- 
rata essent), 

Virtutes iacent omnes voluptate dominante (= si voluptas 
dominatur). 

Ook aan het Nederlandsch is dit absoluut gebruik van het partici¬ 
pium niet geheel vreemd. Zoo zeggen wij bijvoorbeeld (op dezelfde wijze 
als het Latijn): De deugd uitgezonderd is niets voortreffelijker 
dan de vriendschap (= Wanneer de deugd uitgezonderd 
wordt): Virtute excepta nihil amicitia praestantius (= Cum of 
Si virtus excepta est: Cic. Lael. 104); Miltiades werd van 
verraad beschuldigd, omdat hij, door den koning omge¬ 
kocht, onverrichterzake van Paros zou zijn weggegaan (= 
terwijl de zaken nog niet verricht waren): Miltiades accusatus 
est proditionis, quod a rege corruptus infectis rebus Paro discessisset 
(= cum res infectae essent: Nep. Milt. 7, 5). Ook zegswijzen als: 
Dit zoo zijnde (= Daar dit zoo is), niets meer aan de orde 
zijnde. Dit daargelaten, e. d. vallen hieronder. 

Terwijl er echter in onze taal slechts weinige sporen van over zijn, 
speelt de ablativus absolutus in het Latijn eene belangrijke rol 
en komt daar zeer veelvuldig voor. 

Dat het Latijn voor deze constructie den ablativus neemt, wordt 
begrijpelijk, wanneer men bedenkt, dat deze naamval ook op zich 
zelf reeds, zonder praedicatief participium, tijd, grond, omstan¬ 
digheden, wijze, middel enz. uitdrukken kan (§§ 444, 451, 456). 
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De overigens eerst in de 12de eeuw opgekomen benaming ab ativus abso- 
lutus berust daarop, dat de ablativus van geen enkel woord in den zin afhangt, 
m. a. w. zijne grammatische verbinding met de overige zindeelen los is. Naar 
zijn oorsprong is hij echter niets anders dan een gewone ablativus met een 
attributief participium, wellicht in de eerste plaats een ablativus instrumen¬ 
talis, dan ook een ablativus temporis e. a.. Uit zulk een gewonen ablativus 
ontwikkelde zich in het Italisch (§ 1: niet eerst in het Latijn) de eig. ablativus 
absolutus door eene soortgelijke verschuiving van de syntaktische verhou¬ 
dingen, als we bij den acc. c. inf. bespraken (vgl. blz. 386): aan het oorspr. 
attributieve participium werd in het verband allengs zulk een gewicht toe¬ 
gekend, dat men het met den abl., waarbij het stond, als een soort bijzin ging 
gevoelen. Daardoor werd de betrekking van den ablativus tot het regeerende 
verbum steeds losser en viel ten slotte geheel weg: op deze wijze kwam men 
er toe, het participium praedicatief op te vatten en den ablativus als zijn 
subject te beschouwen. Een duidelijk voorbeeld biedt Caec. Stat. pall. 271: 
Quassante capite tristes incedant, waarin quassante capite een met een 
attribuut voorziene instrumentalis is (met schuddend hoofd), maar abl. abs. 
wordt, wanneer men het van den zin losmaakt en quassante praedicatief neemt: 
terwijl het hoofd schudt. 

Toen de constructie aldus vasten vorm gekregen had, breidde ze zich door 
analogie al meer uit en werd ook daar gebezigd, waarin van een grammati- 
calen samenhang met den verderen zin geen sprake meer zijn kon, bijv.: 
Phalange disiecta in hostes impetum fecenint (nadat enz., niet: met een ..: 
Caes. Gall. 1, 25). 

Wij vertalen de ablativi absoluti in de meeste gevallen wel als afhankelijke 
zinnen, maar voor den Romein zijn ze slechts bepalingen, geen zinnen, 
maar zindeelen (vgl. § 476, A. 2). 

Men verlieze niet uit het oog, dat de constructie van den abl. abs. ouder 
is dan die der bijzinnen: de laatste zijn uit hoofdzinnen ontstaan, de eerste 
uit gewone bepalingen. Ook toen echter door de ontwikkeling der bijzinnen de 
ablativus absolutus eigenlijk min of meer overbodig werd, behield men hem 
toch, omdat hij het mogelijk maakte, eene ondergeschikte handeling op een 
kortere wijze dan door een bijzin duidelijk uit te drukken. 

Aanm.. Men lette er op, dat de abl. abs. eene bepaling bij het prae- 
dicaat is en daartoe dus altijd in eene of andere logische verhouding 
staan moet. Het is dus niet juist, te zeggen: Hoe bellum Livio narrante 
a Romanis gestunt est, Deze oorlog is volgens het verhaal van Livius 
door de Romeinen gevoerd: de juiste vertaling ware: Deze oorlog is ge¬ 
voerd, terwijl L. aan het verhalen was. Toch heeft reeds Cicero een enkel 
maal zulk eene constructie, bijv de orat. 1, 226: Potestne, Crasse, virtus 
servire istis aucioribus (niet: op gezag van, maar: naar de meening van, 
dus zonder verband met servire), quorum tu praecepta oratoris facuLtate 
complecteris ? 

§ 600 [603]. 1. De ablativus absolutus kan over het algemeen 
op dezelfde wijze in een bijzin opgelost worden en dus bij de vertaling 
Nederlandsche bijzinnen vervangen als het participium coniunctum. 
Daar dit laatste echter korter en minder omslachtig is, ligt het voor de 
hand, dat men hem alleen gebruikt, wanneer het participium 
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coniunctuin ónmogelijk is, m. a. w. wanneer zijn subject (of 
wil men: hd subject van zulk een bijzin) verder onder geen vorm 
in den zin voorkomt (vergelijk de voorbeelden in de vorige §). 
Zoo vermijdt men liever eene constructie als Urbe capta hostes 
eam deleverunt, omdat men korter kan zeggen: Urbem captam hostes 
deleverant 

Hieruit volgt, dat de ablativus absolutus nooit een rela¬ 
tieven bijzin weergeven kan, daar deze altijd op een reeds ge¬ 
noemd woord terugslaat en het participium dus in den casus van dat 
woord moet staan; maar ook voor de in §§ 596a onder B en 597 genoemde 
bijwoordelijke bijzinnen kan hij alleen dan gebruikt worden, 
wanneer hun subject verder niet in den hoofdzin voorkomt. 

Aanm.. De regel, dat het subject van den abl. abs. niet verder in een 
of anderen casus in den zin voorkomen mag, gaat niet altijd op: niet 
zelden vindt men met het oog op den nadruk een abl. abs. gebruikt, 
waar een part. coniunctum op zich zelf mogelijk zou zijn geweest: Sese 
hoe incolumi non arbitratur huiiis innocentis patrimonium posse obti- 
nere. — Caesar obsidibus imperatis hos Haediiis custodiendos tradit. 
Vgl. oo<: Cic. Att. 7, 9, 2: haberi Caesar is rationem Ulo exercitum 
obtinenii\ met 7, 9, 3: ut ratio habeatur retinentis exercitum. 

2. We geven nu voorbeelden van de verschillende gevallen waarin de 
ablativus absolutus voorkomt, op dezelfde wijze als we dat bij het par¬ 
ticipium coniunctum gedaan hebben (§ 596 vlg.). In den abla¬ 
tivus absolutus staat het participium praesentis en perfecti: 

A. met de strekking van de volgende bijwoordelijke bijzinnen: 

10 van een temporaten bijzin: Cn. Pompeius captis Hieroso- 
lymis victor ex Ulo fano nihil attigit. — Caesar exploratis regio- 
nibus albente caelo omnes copias castris edaxit. 

Pythagoras Tarquinio Superbo regnante in Italiam venit. 

20 van een causalen bijzin: C. Flaminium Caelius religione 
neglecta cecidisse apad Trasymenam scribit. 

30 van een voorwaardelijken bijzin: Quae po test esse iucunditas 
vitae sublatis amicitiis? 

Maximas virtutes iacere omnes necesse est volaptate dominante. - 
Nihil potest evenire nisi causa antecedente. 

40 van een concessieven bijzin: Mucius solos in castra Porsenae 
venit eumqiie interficere proposita sibi (zie A. 1) mor te conatus est 

Eo defendente nuIIo tarnen armatis ascendere erat difficile. 

B. verder nog met name om de wijze waarop de handeling geschiedt 
ep allerlei haar begeleidende omstandigheden aan te duiden 
(vgl. zin 2 onder A lO: albente caelo): 

In bello dvili nihil adversi accidit non praedicente me. - Nulla 
arte adhibita disputant. — In his rebus circiter dies X consumit ne 
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nocturnis quidem temporibas ad laborem militum intermissis 
(= ita^ at ne nocturna quidem tempora intermitterentur), 

Crassus cohortatus suos omnibus cup ientibus ad hostium castra 
contendit — Nullo hoste prohibente aut iter demorante inco~ 
lumem legionem in Allobroges perduxit. 

Aanm. 1. Het part. perf. wordt in het klass. Latijn meer in den 
abl. abs. gebruikt dan het part. praes.: inzonderheid van intransitieve 
deponentia komt het dikwijls voor [rege mortuo enz.). De abl. abs. van 
een part. perf. van transitieve deponentia met een object in den 
acc. wordt echter in het klassieke Latijn nog vermeden (men vindt hem 
het eerst bij Sall. lug. 103, 7; SuUd omnia pollicitó). 

Aanm. 2. Uit de in den tekst gegeven voorbeelden blijkt, op welke 
wijze men het ontbrekende partic. perf. activi, wanneer men geen 
deponens kan of wil gebruiken, door middel van een ablat. absolutus kan 
vervangen: men maakt eerst de constructie passief, waarbij het logische 
subject onuitgedrukt blijft (zie de volgende Aanm.). Vgl nog: Caesar 
celeriter aggressus Pompeianos ex vallo deturbavit (Caes. civ. 3, 67, 4), 
met: Hostes impetu facto celeriter nostros perturbaverunt (Gall. 4, 12, 1). 
(In het Grieksch zou hier een part. aor. act. of med. in den nom. plur. 
gebruikt zijn). 

Aanm. 3. 1. In den regel is in den pass ie ven abl. abs. het logi¬ 
sche subject (de handelende persoon of zaak: § 476, A. 1) hetzelfde 
als het subject van het verbum finitum. Is dit het geval, dan blijft 
gewoonlijk het logische subject in den abl. abs. (dat door een pronomen 
zou moeten worden uitgedrukt) achterwege: dus in het laatste voorbeeld 
van den tekst niet: exploratis a se regionibus. Hetzelfde geldt van op het 
subject van het verbum finitum slaande pronomina in andere verhoudingen: 
Hannibal nuntiato hostium adventu castra movit (niet ei nuntiato): 
voor een nadenkenden lezer of hoorder, dien men altijd veronderstellen 
mag, spreekt het van zelf, wie verspiedt en aan wien bericht wordt. 

Alleen waar verwarring zou kunnen ontstaan of de nadruk het eischt, 
wordt het pronomen geplaatst: Quis potest aut deserta per se patria aut 
oppressa beatus esse? (Cic. Att. 10, 4, 4). — Quid dubitas summo bono 
a te ita constituto id defendere? - Qua re tibi nuntiata concidisti (Cic. 
Phil. 2, 107). 

Ook kan, om aan te duiden dat de ablativus absolutus ook op het sub¬ 
ject van den zin betrekking heeft, dit laatste tusschen het subst. en 
het part. in geplaatst worden: Hac re statim Caesar per speculaiores 
cognita exercitum castris continuit (Caes. Gall. 2, 11, 2). 

2. Somtijds echter moet het logische subject van den abl. abs. uit het 
object van den zin. of ook uit een anderen zin genomen worden: 
Puerum ego te, lugurtha, a miss o pat re (nl. a te, d. i. postquam tu 
patrem amisisti) in meum regnum accepi (Sall. lug. 10, 1). — Cethegus 
recitatis litteris (nl. a Cicerone) repente conticuit Vooral het laatste 
komt meer dan eens voor. ’ 

Aanm. 4. Wanneer de duidelijkheid er niet onder lijdt, kan men zeer 
wel twee, of zelfs meer, verschillende ablativi absoluti in éénen zin 
gebruiken. De ablativi absoluti kunnen gecoördineerd zijn en worden 
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dan öf door eene conjunctie (et) verbonden, óf asyndetisch (§ 632) naast 
elkaar geplaatst; het is echter ook mogelijk, dat de eene abl. aan den anderen 
ondergeschikt is: in dat geval kan eene conjunctie natuurlijk niet ge¬ 
bruikt worden (hetzelfde geldt van twee of meer participia coniuncta): 
Consumptis omnibus telis gladiis destrictis impetum in cohortes 
faciunt paucisque de ie ct is reliquos sese convertere cogunt. 

Aanm. 5. Het partic. in den ablat. abs. kan ook nog een praedicaats- 
nomen in denzelfden casus bij zich hebben: Dolabella hesterno die 
hoste deer et o bellum gerundum est. Vgl. § 368, A. 2. Daar deze con¬ 
structie echter minder fraai en dikwijls onduidelijk is, vermijdt men haar 

liever. 

§ 600a [604, A. 1]. Zelden vindt men in goed proza een enkel partici¬ 
pium perf. pass., zonder eenig substantief of pronomen ter aanduiding van 
het subject, dus onpersoonlijk, in den abl. abs. gebruikt. 

Het aldus gebezigde participium kan geheel alleen voorkomen; in dat 
geval krijgt het de beteekenis van een bijwoord of bijwoordelijke uitdruk¬ 
king: optato zooals gewenscht was, naar wensch; bipartito in twee 
deelen; consulio na overleg, met voordacht; satis dato na borgstelling; 
sortito na loting, door het lot, enz.. 

Het kan echter ook een acc. c. inf. of een bijzin bij zich hebben, die 
dan de plaats van den subjectsablatief inneemt: Adiuncto, uti idem etiam 
prudentes haberentur nadat men er aan toegevoegd heeft, met de toe¬ 
voeging dat enz. (Cic. off. 2, 42). — Perf eet o et coneluso (= Cum 
perfectum et conclusum sit) neque virtutibus neque amicitiis usquam locum esse, 
si ad voluptatem omnia referantur, nihil praeterea est magno opere dicendum. 
Veelvuldig zoo eerst bij Livius en lateren: audito (op het bericht), cognito, 
explorato enz. met acc. c. inf., edicto nê enz.. 

§ 601 [604]. Het als praedicaat fungeerende woord (praedicativum) 
in den ablativus absolutus behoeft niet steeds een participium 
te zijn: met dezelfde strekking kan ook een praedicatief adiectivum 
of substantivum voorkomen. 

Met name worden aldus gebruikt: 

10 adieetiva die eigenlijk participia zijn of daarmede op ééne lijn 
staan, als: insciens, imprudens, freqaens, secundus/ adversus, invitus, 
integer, nescius, propitius, reliquus, salvus, superstes, vivus e. d. (maar 
ook soms nullus, iantus, tot, enz.), bijv.: dis invitis, re integra, incolumi 
exercitu, enz.; 

20 substantiva die door hun beteekenis reeds een werkenden 
persoon te kennen geven, als: consul, dux, rex, praetor, iudex, testis, 
e. d.; maar ook: puer, adulescentulus, e. d.; bijv.: auctore hoste, duce 
Boduognato, eo deprecatore, enz.: 

10. Priamus si vivis filiis incolumi regno occidisset, certe ei 
melius evenisset. - Palam dictitat se dis hominibusque invitis 
omnia quae velit consecuturum. — Exigua parte aestatis reliqua 
Caesar in Britanniam proficisci contendit 
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20. Non patiar homines ea me consule expromere^ quae contra 
rem publicam iam dia cogitarunt — Natura duce errari nullo pacto 
potest. - Bellum Qallicum C. Caesare imperatore gestam est — 
Quod de o teste promiseris, id tenendam est — Qalbae oratoris epilo- 
gas tanto in honore paeris nobis erat, at eam etiam edisceremas, 

Aanm. 1. Logisch kan men deze constructie van ons standpunt uit 
duidelijk maken door het ontbrekende part. praes. van esse aan te vullen. 
Eene werkelijke verklaring kan dit echter reeds daarom niet zijn, wijl 
de Romein toch moeilijk kon denken aan een vorm dien hij in zijne taal 
niet kende. Dat hier voor het Romeinsche taalgevoel van onvolledigheid 
geen sprake is, springt aanstonds in het oog, wanneer men slechts rekening 
houdt met den hiervóór besproken oorsprong van den abl. abs.: dis invitis 
was oorspronkelijk cum dis invitis ] door eene syntaktische verschuiving 
werd dit absoluut genomen (= si (of ubi, cum) di inviti sant) en dienten¬ 
gevolge invitis praedicatief opgevat; op deze wijze konden ook andere 
uitdrukkingen, in aansluiting aan bestaande, absoluut worden genomen 
en werd deze verbinding van een substantivum of pronomen met een 
praedicatief adjectief of substantief als ablativus absolutus een vast type: 
me vivo = me vivente = dam ego vivo (attributieve opvatting ware hier 
onmogelijk). Het scherpe formeele onderscheid echter dat er voor ons besef 
is tusschen zulk een abl. abs. en een gewonen abl. modi, temporis e. d., 
bestond uit den aard der zaak voor een Romein niet. 

Vandaar dat bij deze verbinding van een substantivum in den abl. 
met een adjectief dikwijls nog veel minder dan bij die met een partici¬ 
pium met zekerheid valt te zeggen, of we met een abl. abs. te doen 
hebben, dan wel met een gewonen abl. modi die in nauw verband met 
den geheelen zin staat: vgl. bijv. tanto conventu hominum acfrequentia 
(wanneer er eene zoo talrijke vergadering is, of: bij eene zoo 
talrijke vergadering); caelo sereno bij helderen hemel; mari tran- 
quillo bij eene kalme zee; nullo labore zonder eenige moeite of 
inspanning; hac tranquillitate bij of tijdens deze stilte, enz.. 

Aanm. 2. Een enkel maal wordt ook een substantivum met een attri- 
butieven genetivus als ablativus absolutus gebruikt: (Dixit) Dumnorigem 
imperio populi Romani (= imperante populo Romanó) non modo de 
regno, sed etiam de ea quant habeat gratia desperare (Caes. Gall. 1, 18, 9). - 
Quid sperem potentissimo inimico, dominatione obtrectatorum, infi- 
delibus amicis (Cic. Q. fr. 1, 4, 2). 

c) Het participium als aanvullende prae- 
dicatieve bepaling bij het object, 

en als praedicaatsnomen. 

§ 602 [601]. A. Op soortgelijke wijze als een substantivum en een adiectivum 
(§ 368) kan ook een participium in den accusativus als aanvullende prae- 
dicatieve bepaling staan bij het object van transitieve werkwoorden: 
het verbum heeft dan niet op het object zonder meer betrekking, maar op 
het object in de bepaalde, door het participium uitgedrukte verhouding: 
zeg ik bijv.: Video puerum currentem, dan geeft currentem niet slechts den 
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toestand aan waarin de knaap zich bevindt, maar tevens ook den toestand 
waarin ik hem zie: ik zie den knaap in den toestand van loopen. 

Bij omzetting in het passivum komt natuurlijk ook het participium in den 
nominativus te staan. 

In het Grieksch speelt deze constructie eene belangrijke rol; in het Latijn is 
ze slechts in enkele gevallen gebruikelijk: 

1^ in het part. praes. en het part. perf. bij videre, audire en andere, 
die eene waarneming te kennen geven. 

Is bij deze verba een persoon of zaak het eigenlijke object der waar¬ 
neming en deze dus eene onmiddellijke, dan gebruikt men het partici¬ 
pium; is daarentegen eene handeling meer het object, zoodat de waar¬ 
neming minder direct is, dan bezigt men den acc. c. inf.: 

audio te loquentem ik hoor u spreken, ik hoor u terwijl gij spreekt, 
audio te loqui ik hoor (verneem)* van anderen, dat gij spreekt; 
video puerum currentem ik zie den knaap loopen, d.i. terwijl hij loopt, 
video puerum currere ik zie dat de knaap loopt, het loopen van 

den knaap: 

Adulescentium greges Lacedaemone vidimus ipsi incredibili contentione 
certantes pugnis, calcibiis, unguibus, morsu denique, cum exanimarenturprius, 
qiiam victos se faterentur. — Socratem audio dicentem cibi condimentum 
esse famem, potionis sitim. — Catonem vidi in bibliotheca sedentem, multis 
circumfusum Stoicorum libris. 

2^ in het part. praes. (zelden perf.) bij facere en fingere voorstellen 
als (laten), inducere opvoeren: 

Homerus Ldertem colentem agrum facit. — Augurem Tiresiam, 
quem sapientem fingunt poetae, nunquam indiicunt deplorantem caecitatem 
suam. — Hac oratione Plato facit Socratem usum apud iudices. 

Aanm. 1. Somtijds vindt men ook den acc. c. inf.: Polyphemum 
Homerus cum ariete colloquentem facit eiusque laudare fortunas. 

Noodzakelijk is de acc. c. inf., wanneer het afhankelijke werkwoord 
in het praes. pass. of het perf. act. staan moet (het part. praes. pass. en 
perf. act. ontbreken): Divinus auctor Plato Isocratem suum fere aequalem 
admirabiliter in Phaedro laudari fecit ab Socrate. - Dolabella Verrem 
plus fecit accepisse, quam iste in suis tabulis habuit. 

Aanm, 2. In het oudere Latijn wordt ook facere in zijne gewone be- 
teekenis van maken, bewerken, aldus met een partic. verbonden (gelijk 
ook dare en redderé): Eos nunc laetantes faciam ego adventu meo 
(Plaut. Stich. 407). 

In de klass. taal heeft dit gebruik alleen burgerrecht gekregen in de uit¬ 
drukking missum facere(s{trV^réz.x\mittere) laten gaan, laten loopen. 

30 in het part. perf. bij habêre., tenëre, possïdêre, om het voortdu¬ 
rend bestaan en bezit van het door het partic. uitgedrukte, een blijvend en 
toestand dus, te kennen te geven. Vooral habeo komt zoo dikwijls voor met 
cognitum, compertum, perspectum, exploratum enz.: 

Hlud exploratum habeto^ nihil fieri potuisse sine causa. - Docemur 
auctoritate legum domitas habere libidines. — Caesar equitatum om- 
nem ex omni provincia coactum habebat. - Caesar adem instructam 
habuit. — Constrictam teneri coniurationem tuam non vides, Catilina? 

WOLTJER, Lat. Gramm. 6e druk. 27 
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Aanm. 3. Men lette er op, dat deze uitdrukkingen meer bevatten dan 
eenvoudig eene omschrijving van het perfectum, op de wijze van onzen 
voltooid tegenwoordigen tijd (ik heb bedwongen): habêre, tenêre, possidêre 
worden geen hulpwerkwoorden, maar behouden hunne beteekenis ten volle: 
domui ik heb bedwongen, domitum habeo aliquid ik houd in bedwang. 
Het meest komt deze zegswijze dus overeen met het perf. logicum of 
praesens (§ 504). 

Reeds in het klassieke Latijn nadert zij echter niet zelden tot het gewone perf. 
(bijv. satis habeo deliberatum), In het latere Latijn wordt zij dikwijls geheel 
voor het perf. gebruikt, terwijl ten slotte het vulgaire Latijn het perfectum 
alleen als aoristus (perfectum historicum) bezigt en het overigens geheel 
door de omschrijving met habeo verdringt (vandaar de Fransche passé in- 
défini: j'ai fait = factum habeo), 

Aanm. 4. In het post-klassieke Latijn (Suetonius, Plinius e. a.) vindt 
men nog persuasum habeo voor het Ciceroniaansche mihi persuasum 
est {mihi persuasi). Eene contaminatie van mihi {iis) persuasum est en per¬ 
suasum habeo (habent) is de eenmaal bij Caesar (Gall. 3, 2, 5) voorkomende 
uitdrukking sibi persuasum habent, die echter nog minder navolging 
verdient. 

Aanm. 5. Over het part. perf. in den acc. na enz. vgl. § 5Q0. 

§ 602fl. B. Ten opzichte van het gebruik van het participium als 
praedicaatsnomen in den nominativus met een der tijden van 
esse zij nog opgemerkt: 

10. De nom. van het part. perf. pass. met esse wordt gebezigd 
als perfectum passivi: laudatus sum (vgl. echter ook § 231^). 

20. Het part. fut. act. wordt in het klassiek Latijn uitsluitend 
praedicatief in den nom. met esse gebezigd: vgl. § 230 en § 597^. 

30. Omgekeerd wordt de nom. van het part. praes. act. alleen 
dan praedicatief met esse gebezigd, wanneer het participium in een 
adiectivum overgegaan is (§ 603): patiens sum ik ben lijdende 
(§ 23la), dicto audiens sum, diligens sum] maar nooit: scribens sum 
ik ben schrijvende. 

d) Adiecti veert ng en substanti veering van 
participia. 

10. Adiectiveering, 

§ 603 [598]. 1. Het participium is nauw verwant met het adiec¬ 
tivum; het onderscheidt er zich van, doordat het (als werkwoordvorm) 
tot aanduiding van eene voorbijgaande, van het standpunt van den 
spreker uit ten opzichte van den tijd bepaalde, niet van eene 
blijvende, eigenschap gebruikt wordt. 

Dat dit echter geen scherp onderscheid is, blijkt daaruit, dat niet 
zelden participia geheel in adiecti va over zijn gegaan of kunnen 
gaan, zoodat zij niet de handeling of den toestand van het subject 
in een enkel geval, maar algemeen en voortdurend uitdruk- 
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ken. Natuurlijk behouden zij in dit geval niet de constructie van het 
werkwoord. 

Als adiectiva kunnen zij comparativus en superlativus hebben. 
Zulke participia zijn: 

a) part. praes.: absens afwezig, arrogans aanmatigend, diligens 
oplettend, potens machtig, praesens tegen¬ 
woordig, providens voorzichtig, enz.; 

b) part. perf.: acutus schtxp, doctus eraditiis onAtx- 
^tztn^praeteritas verleden, rectiis recht, goed, enz.; 

c) part. fut.: in het klass. Latijn alleen futaras en ventaras 
toekomstig: tempiis futurum^ res futurae, bonum 
veniurum. 

Aanm. 1. Als adiectiva gebruikte participia op -ans en -ens van transi¬ 
tieve werkwoorden hebben naar § 411 niet den acc., maar den genetivus: 
amans patriae^ metuens periculi, solitudinis fugiens^ alieni appetens, legum 
neglegentior, omnis officii diligentissimus (tegenover amo patriam^ metuo 
periculum enz.). Deze genetivus is echter niet een rechtstreeksch uitvloeisel 
van de adiectiveering dezer participia, zoodat hij met den genet, obiectivus 
in amor patriae, metus periciili zou zijn te vergelijken, maar ging, gelijk in 
§ 411, A. 2 betoogd werd, uit van de participia van verba als cupio die in 
het oude Latijn met den genet, geconstrueerd werden (zoo bij Plautus Mil. 964: 
cupiunt tui) en in het participium deze constructie ook later handhaven: 
naar analogie van zulke geadjectiveerde participia kregen dan ook andere 
den genetivus. 

2. [§ 599]. Wanneer echter een participium niet werkelijk tot 
adiectivum geworden is en zoo bij goede schrijvers voorkomt, mag 
men het niet als adiectivum gebruiken. Vandaar dat men, waar wij 
een participium bezigen, in het Latijn dikwijls een adiectivum moet 
kiezen of zich op eene andere wijze uitdrukken (bijv. door een abstract 
substantivum, een hendiadyoin (§ 663) enz.), bijv.: mercator strenaus 
of acer een ondernemend koopman (niet audens, dat in goed proza 
niet als adiectivum voorkomt: audens mercator wil zeggen: een koop¬ 
man die op zekeren tijd, bij zekere gelegenheid, iets ondernam); 
graves curae drukkende zorgen (niet prementes of urgentes of iets 
dgls.); narratio iucanda een boeiend verhaal; clades funesta 
eene verpletterende nederlaag; iniuria insignis een schreeuwend 
onrecht; causae magnae dwingende gronden; argumentum magnum 
een sprekend bewijs; victor exercitus het zegevierende leger 
(niet Vineens)] catorum molestiae drukkende warmte; initium ac 
fundamentum een grondleggend beginsel (§ 663), enz.: 

20. Sabstantiveering. 

§ 604 [598]. 1. Sommige tot adiectiva geworden participia zijn (door 
ellipse van een algemeen substantief begrip) verder geheel in substan- 
tiva overgegaan (vgl. §§ 467, 468 met de Aanmerkingen): 

27= 
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adülescens een jongeling, continens (sc. terra) het vasteland, 
sapiens een wijsgeer, enz.; 

legatus gezant, onderbevelhebber, praefectus commandant, 
praetexta (sz. fabula)^ sponsus^ sponsa verloofde, enz.. 

2. [§ 599]. Ook wanneer een participium niet werkelijk tot adiec- 
tivum en zoo verder geheel tot substantivum geworden is, kan het 
toch, gelijk reeds in § 467 opgemerkt werd, (evenals de adiectiva) 
gesubstantiveerd, d. i. als substantivum gebruikt worden. 

Daarbij gelden dan echter de beperkingen die reeds bij de adiectiva 
besproken werden (§§ 467 en 468). 

Hier zij metname nog slechts op het volgende gewezen: 
1) De SUbstantiveering van participia is in het klassieke Latijn betrek¬ 

kelijk zeldzaam en beperkt. Zij komt over het algemeen minder voor 
in den singularis dan in den pluralis. 

2) In den nom. sing. masc. wordt zij door de klassieke schrijvers 
bijna steeds vermeden: wanneer een participium niet geheel sub¬ 
stantivum geworden is, mag het niet zelfstandig als subject gebruikt 
worden: het moet een substantivum hebben waarop het slaat. 
Een zin als: De lezer zal zelf wel begrijpen enz., kan men dus niet 
vertalen: Legens ipse iam intelleget^ want dit zou beteekenen; Wan¬ 
neer hij het leest, zal hij zelf wel begrijpen; het Latijn gebruikt 
hier een relatieven zin: (Is) qui legit ipse iam intelleget 

Aanm. 1. Slechts bij hooge uitzondering vindt men in het klass. Latijn 
een gesubstantiveerd part. praes. in den nom. sing. masc.: bijv. Cic. 
Cato 74: mortem tirnens = qui mortem timet. 

3) Minder zeldzaam is de gesubstantiveerde sing. masc. van het 
part. praes. in de casus obliqui, met name in den genet, bij esse 
(§ 412), waarbij de singularis zelfs meer voorkomt dan de pluralis: 

Animus audientis (Cic. orat. 55). — lacet corpus dormientis ut 
mortui (Cic. div. 1, 63). - Nihil est magnum somnianti (Cic. div. 2, 
141). - Aperte adulantem nemo non videt (Cic. Lael. 99). 

Carere sentientis est (Cic. Tusc. 1, 88). 

Aanm. 2. Het gebruik van het part. perf. als substantivum wordt in 
het klassieke Latijn in den geheel en singularis masc. vermeden (behalve 
van mortuus en doctus). 

4) Zeer gewoon is het gesubstantiveerde part. praes. (minder het 
part. perf.) in den pluralis masc., ofschoon het klassieke Latijn 
metname in den nom. dikwijls een relatieven zin verkiest: qui audiunt 
de hoorders, qui aberant (absunt) de afwezigen, enz.: 

Soli ratione utentes iure ac lege vivunt (Cic. nat. deor. 2, 154). — 
Semperne vulgi iudicium cum intellegentium iudicio congruit? (Cic. 
Brut. 183). — Quid est tam commune quam spiritus vivis^ terra mor- 
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tais^ mare flactaantibus, liius eiectis? (Cic. S. Rosc. 72). — 
Medici leviter aegrotantes leniter curant (Cic. off. 1, 83). 

5) Het gesubstantiveerde part. masc. staat klassiek alleen in algemeenen 
zin, om eene klasse (soort), in den sing. ook om een enkelen persoon als 
vertegenwoordiger der geheele klasse aan te geven. Alleen het part. perf. 
wordt een enkel maal individueel gebruikt: Missi a Pompeio revertuntur 
(Caes. Gall. 1, 18, 6). 

6) Van het neutr. plur. van het participium worden de nom. 
en acc. zeer veelvuldig substantive gebruikt, de andere casus zeiden, 
omdat daarin de gelijkheid met het masc. licht tot onduidelijkheid 
aanleiding geven kan. 

Van sommige verba echter is het gesubstantiveerde neutrum van het 
part. perf. in alle casus van enkel- en meervoud algemeen gebruikelijk: 
decretum besluit, leer (dóypLa)^ dictum woord, gezegde, factum^ 
inventum^ mandatum^ responsum, scriptam, enz.. 

Aanm. 3. Met het oog op de duidelijkheid schijnt ook de gen. plur. 
masc. van het gesubst. part. perf. soms te worden vermeden: vgl. bijv. 
Cic. off. 2, 66: Quid eloquentia praestabilius vel admiratione audien- 
tium vel spe indigentium vel eorum, qiii defensi sant, gratia 
[defensorum ware dubbelzinnig). 

Aanm. 4. Het neutr. sing. van het part. perf. komt vooral bij Livius 
en lateren niet zelden met praeposities gesubstantiveerd voor, bijv.: ex ante 
praeparato uit oudere voorraden. 

7) Het part. fut. wordt in het klass. Latijn in het geheel niet als 
substantivum gebruikt. 

Aanm. 5. Dat het Latijn in de substantiveering van participia betrek¬ 
kelijk spaarzaam is - veel spaarzamer dan het Grieksch, dat omgekeerd 
in het gebruik van participia als adiectiva veel minder ver gaat —, vindt 
mede daarin zijn oorzaak, dat het niet, zooals het Grieksch, een lid¬ 
woord heeft. 

III. HET GERUNDIVUM EN HET GERUNDIUM. 

De termen gerundivum, gerundium en sapinum zijn in den zin waarin wij 
ze thans gebruiken, van jongen oorsprong. De Romeinsche grammatici vatten 
gerundium en supinum onder één naam samen en gebruikten daarvoor 
aanvankelijk participialis modus, later beurtelings supinum en gerundi modus 
(daaruit afgeleid gerundium [gevormd als participium] en nog Izitr gerundivus, 
evenzoo voor beide groepen van vormen). Ten slotte echter werden de eerst 
synoniem gebezigde uitdrukkingen gerundium en supinum verdeeld op de wijze 
als wij ze thans gebruiken, en op dezelfde manier ook de benamingen gerun- 
dium en gerundivum onderscheiden. 

De term gerundi modus (gerundium) schijnt gekozen, om uit te drukken, 
dat deze vormen een doen zonder meer te kennen geven. Supinum is eene 
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vertaling van het Grieksche vjiuov, dat (met een aan het worstelen ontleend beeld: 
eig. achteroverliggend) — tegenover óg^óv, het activum — de passieve 
(althans niet-actieve) vormen van het werkwoord aanduidt, en, naar het schijnt, 
inzonderheid de passieve participia. 

§ 605. 1. Het gerundivum is een adiectivum verbale van 
het passivum, dat in twee verschillende beteekenissen gebruikt 

wordt: 
10 om de noodzakelijkheid uit te drukken (participium ne- 

cessitatis): §§ 606-608a; 
20 in den zin van een participium praesentis passivi: § 609. 

Aanm. 1. Ofschoon de herkomst van het gerundivum nog niet vol¬ 
doende verklaard is, staat toch wel vast, dat de tweede beteekenis het 
dichtst bij de oorspronkelijke komt: het adiectivum verbale op -undus 
schijnt eigenlijk een participium praesentis medii (§ 226, A.2) of medio- 
passivi te zijn. Sporen daarvan vindt men nog in enkele op zich zelf 
staande vormen, als oriundus ontstaand, secundus (sequor) eig. volgend 
(vgl. Gr. éjiófjLEvog)] vgl. ook volvenda dies de voortwentelende tijd 
(= dies quae volvitur: Verg. Aen. 9, 7 [in navolging van Ennius ann. 531]; 

in soortgelijken zin zegt Cicero Phil. 13, 22; annus verlens: zie § 493rf); 
van activa: pereundus ondergaand (Plin. epist. 74), adolescendus op¬ 

groeiend (Varro bij Geil. 3, 10, 10). 
Van het medium of medio-passivum ging dit participium dan over in 

het passivum, waartoe het in het historische Latijn behoort, 
ook zelfs bij de deponentia: sequendus eig.: die gevolgd wordt (§226). 

De bijbeteekenis der noodzakelijkheid schijnt dit participium prae¬ 
sentis passivi het eerst in ontkennende zinnen te hebben gekregen, in 
zooverre iets wat men niet doet, gemakkelijk wordt begrepen als iets wat 
men niet doen moet: non ferendum wat niet gedragen wordt = 
wat niet te dragen is (dit kan zijn: wat niet gedragen worden moet, 
of: wat niet gedragen worden kan [vgl. § 608a, A. Ij; op soortgelijke 
wijze wordt invictus onoverwonnen, onoverwinnelijk). Uit het nega¬ 
tieve non ferendum ontstaat dan het positieve ferendum wat te dragen is, 

d. i.; wat gedragen moet worden. 
Eenigermate te vergelijken is in onze taal de beteekenisovergang van 

niet gedaan worden tot niet kunnen gedaan worden in zinnen 

als de volgende: 

Het tooneel dat nu volgde, wordt door geen pen beschreven; 
„ „ is « » te beschrijven; 
„ „ „ „ „ , „ onbeschrijfelijk.Vgl.echter§606Aanm.. 

Aanm. 2. Zoowel uit het in den tekst gezegde als uit Aanmerking 1 
blijkt, dat de naam participium necessitatis voor het gerundivum 
minder juist is: hij geeft niet de oorspronkelijke beteekenis ervan weer, 
en dekt zich slechts met een deel van zijne functies. 

Hetzelfde bezwaar geldt tegen den naam participium futuri passivi, 
die bovendien ook voor de onder lo bedoelde beteekenis niet geheel nauw¬ 
keurig is, daar in het begrip van de noodzakelijkheid wel iets toekomstigs 
ligt, maar het gerundivum eerst in het latere Latijn (bij Tertullianus e. a.) 
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als zuiver temporaal part. futuri passivi gebruikt wordt (spero . . aliud 
esse inveniendum, Tertull. praescr. 11). 

II. Bij de onder 20 genoemde beteekenis van het gerundivum 
sluit zich het gerundium aan, dat echter, door de wijze waarop het 
gebruikt wordt, actieve strekking heeft gekregen: het is een soort 
substantivum verbale, dat tot op zekere hoogte de casus 
obliqui vervangt van den infinitivus praesentis activi (die, 
gelijk we vroeger zagen, alleen als nom. en acc. zonder praep. kan 
voorkomen: § 569). 

De dativus van het gerundium is echter in het klassieke Latijn 
niet gebruikelijk (daarvoor in den regel ad met den acc.), de accusa¬ 
tivus alleen met praeposities: vgl. §§ 613 en 614. 

De verbuiging van den inf. praes. act. laat zich derhalve 
aldus weergeven: 

N. dicere (§ 570) : Hoe dicere iurpe est 
G. dicendi : dicendi studium deponere 
D. (dicendo) 

ƒ dicere (§ 571) : non audeo dicere 
\ ad dicendum: orator aptus ad dicendum 

Abl. dicendo : dicendo aliquid consequL 

Zie verder §§ 612-615. 

Aanm. 3. Het gerundium is gevormd van het onpersoonlijk ge¬ 
bruikte neutrum van het gerundivum, en kan daarom zoowel van tran¬ 
sitieve als van intransitieve verba voorkomen. 

Hoe uit het passieve adiectivum verbale een substantivum met 
actieve beteekenis kon ontstaan, wordt duidelijk, als men het persoon¬ 
lijke Uber Legitur vergelijkt met het onpersoonlijke legitur (§ 359, 40): 
naar analogie van legitur = men leest, naast Uber legitur = het boek 
wordt gelezen, kwam naast cupiditas libri legendi een absoluut cupiditas 
legendi op; voor het taalgevoel der Romeinen was legendi in deze uitdruk¬ 
king (lett.: de begeerte naar het gelezen wordende) een «genetivus 
infinitivi" (de begeerte naar het lezen); was legendi echter een genet, 
bij legere, dan was daarmede vanzelf legendo als datief gegeven, en zoo 
verder; op deze wijze kon uit het gerundivum zich het gerundium als 
verbuiging van den inf. praes. act. ontwikkelen. 

Het gerundivum is dus de oudere vorm. Dit blijkt ook daaruit, 
dat de andere Italische dialecten (§ 1) wel een gerundivum, maar geen 
gerundium kennen. 

1. Het gerundivum. 

10 als participium necessitatis, 

§ 606. I. Praedicatief. A. Als participium necessitatis 
wordt het gerundivum voornamelijk praedicatief gebruikt in ver¬ 
binding met esse (in den nom. en in den acc. c. inf.). Het geeft 
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dan te kennen, dat iets gedaan behoort te worden, gebeuren 
moet (Coniugatio periphrastica passiva: vgl. § 230, b). Heeft 
het werkwoord eene ontkenning bij zich, dan vertalen wij gewoonlijk 
door: niet mogen (kunnen), niet behooren, niet behoeven. 

De persoon door wien iets gedaan (of niet gedaan) behoort te 
worden, staat in den regel in den dativus: zie § 397 (met A. 1). 

Aanm.. In plaats van eene omschrijving met moeten kunnen wij som¬ 
tijds ook zijn te met een inf. gebruiken: 

Malta adhuc sant facienda [ f gedaan worden 
( Er IS nog veel te doen. 

Daar deze Hollandsche constructie met zijn te echter ook den zin van 
kunnen kan hebben, lette men er op, dat in het algemeen het gerun¬ 
divum alleen gebruikt kan worden, om eene noodzakelijkheid, niet 
om eene mogelijkheid uit te drukken: dus: Deze moeilijkheid is 
nog te overwinnen (= moet nog overw. w.): Haec difficultas adhuc 
est superanda, maar: Deze moeilijkheid is te overwinnen (= 
kan overw. w.): Haec difficultas superari potest. 

In negatieve (of negatief bedoelde) zinnen echter nadert de beteekenis 
van het gerundivum (zoowel van het praedicatieve, als van het attributieve 
[§ 608fl]) dikwijls dicht tot het begrip der mogelijkheid, al ligt dit er, 
bij klassieke schrijvers althans, ook dan wellicht niet geheel zuiver in: 

Civitatem ignobilem atque humilem sua sponte populo Romano bellum 
facere ausam (esse) vix erat credendum (Caes. Gall. 5, 28, 1): was 
nauwlijks te gelooven, verdiende nauwlijks geloof. Attributief: 
Philoctetes cruciabatur non ferendis doloribus (niet te dragen, ondra¬ 
gelijke smarten; Cic. fin. 5, 82). 

Eerst sedert den tijd van Augustus wordt het ook zonder ontkenning 
aldus gebruikt: horrendus = horribilis, enz.. 

Men moet bij dit gebruik van het gerundivum onderscheiden tusschen 
eene persoonlijke en eene onpersoonlijke constructie: 

§ 607. 1. Van transitieve werkwoorden wordt het praedi¬ 
catieve gerundivum met esse in den regel persoonlijk gebe¬ 
zigd, onpersoonlijk alleen wanneer het werkwoord geen object in 
den acc. bij zich heeft. Dus: 

scribendum est er moet geschreven worden (men moet schr.); maar: 
Carthago delen da est Carthago moet verwoest worden (niet: 

[Carthagineni delendam est): 

Omne animal confltendam est esse mortale. Maar: 
Praeponenda est divitiis gloria (niet: Praeponendum est divi- 

tils gloriam). - Temporis habenda ratio est (niet: habendum est 
rationem), — Omni in re consenslo omnium gentium lex natarae 
putanda est. - Non est viri boni diligere quod per se non sit 
diligendam. 
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Aanm. 1. De onpersoonlijke constructie van transitieve werk¬ 
woorden met een object in den acc. hoort thuis in het oudere Latijn; 
nog door Lucretius wordt zij herhaaldelijk gebruikt, en ook bij Catullus 
vindt men haar nog; in het klassieke proza echter (waar zij overigens zeer 
zelden voorkomt) moet zij als een archaïsme (§ 668) beschouwd worden: 

Ml advenienti hac noctu agitandumst vigilias (Plaut. Trin. 869). — 
Aeternas quoniam poenas in morte timendum est (Lucr. 1, 111; 
klass.: poenae . . timendae sant), - Malta cum sit agendam (Lucr. 1, 
138; klass.: Malta cani sint agenda). - Monendam est te mihi (Catull. 
39, 9). -- Tanqaam aliqaam viam longam confeceris, qaam nobis qaoqae 
ingrediendam sit (Cic. Cato 6; klass.: qaae . . ingredienda sit). 

2. Van verba intransitiva daarentegen kan het gerun¬ 
divum, evenals trouwens hun geheele passivum (§ 394), slechts 
onpersoonlijk voorkomen. 

Heeft het werkwoord een casus bij zich, dan blijft deze derhalve 
behouden: 

parendum est er moet geh. worden, men moet geh. (§ 359, 40) 
parendam est legibus de wetten moeten gehoorzaamd worden: 

Moriendum certe est et id incertum an hoe ipso die. - Proelio 
dimicandam non existimavit. 

Obliviscendum est nobis iniuriarum acceptarum. — Non 
sant audiendi qui graviter inimicis irascendum putabunt. — 
Sant permulta, quibus erit medendum. — Nemo unquam sapiens 
proditori credendum (essé) patavit. — Bonis civibus est a 
vobis (§ 397, A. 1) consalendum. — Sao caique iudicio est 
utendum. 

Aanm. 2. De intransitieve deponentia ator, fraor^ fangor en potior 
(§ 454) hebben naast het onpersoonlijke somtijds een persoonlijk gerun¬ 
divum, daar zij in vroeger tijd transitief, of althans ook transitief wer¬ 
den gebruikt (§ 454 Aanm.); zoo ook vescor (§ 452) en glorior (§ 379): 
atendas, fraendas, fangendas, potiandas, vescendas, gloriandas. In ver¬ 
binding met esse wordt echter alleen de onpersoonlijke constructie 
gebezigd. Dus: Ea qaae at en da acceperis (§ 608), maiore mensara iabet 
reddere Hesiodas (Cic. off. 1, 48). — In spem potiandoram castroram 
venerant (§ 609: Caes. Gall. 3, 6, 2). — Tenendas est volaptatis fraen- 
dae modas (§ 609: Cic. off. 1, 106). — Maar alleen: Tempore est aten- 
dam (niet: Tempas est atendam). 

§ 608. Voorts staat het gerundivum met de strekking van een 
participium necessitatis praedicatief in den accusativus 
congrueerend met het object van verba transitiva die de 
beteekenis hebben van overgeven, opdragen of op zich nemen, 
als: dare, tradere, permittere, concedere, relinqaere^ accipere, suscipere, 
curare (laten: § 495 Aanm., 30), locare (verhuren, aanbesteden), conda- 
cere (huren, aannemen), e. a., om aan te geven, wat met het object 
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geschieden moet (de bedoeling van het overgeven, opdragen 
enz. dus). 

Bij omzetting in het passivum, die echter weinig voorkomt, wordt 
de accusativus natuurlijk nominativus: 

Consulibus senatus rem publicam defenden da m dedit — 
Perfugam Fabricius reducendam curavit ad Pyrrhum, — Re- 
demptor columnam lovis conduxerat faciendam. 

Sicilia Ciceroni def endenda tradita est 

Aanm. 1. Om het doel bepaalder uit te drukken gebruikt men som¬ 
tijds ad met het gerundium (dus actief): Caesar oppidum ad diri- 
piendum miUtibus concessit (= ut diriperent: Caes. civ. 3, 80,6; vgl. Fr.: 

donner a pi Ier). 

Aanm. 2. Habere met het gerundivum wordt bij klassieke schrijvers 
hoogst zelden gevonden: Aedem Castoris lunius habuit tuendam (Cic. Verr. 
1, 130). Dikwijls echter bij latere; zoo vooral in de uitdrukking dicendum 
habeo (= dicendum mihi est\ waarvoor Cicero habeo met een relatieven 
voorwerpszin of ook habeo met een inf. gebruikt: Haec habui, quae 
dicerem. — Quid habes dicere? 

§ 608fl. A. II. Attribütief. Veel minder dan het praedicatieve 
gebruik van het gerundivum als participium necessitatis komt in het 
klassieke Latijn nog het attributieve voor, dat bovendien natuurlijk 
alleen van transitieve werkwoorden (§ 607, 2) mogelijk is. In 
hoofdzaak zijn het eenige verba affectuum (§ 576), wier gerundivum 
aldus attributief gebezigd wordt: (ad)mirandus^ laudandus^ metuendus^ 
non spernendus, non contemnendas^ e. d.: 

Admiranda virtuie ex suis navibus in hosiium naves transilire 
non dubitabant — Fortem et a vobis (§ 397, A. 1) conservandum 
virum! — Mirandum in modum laetati sant — Sine virtute nee 
amicitiam neqae ui lam rem expetendam consequi possumus. - 
Rem unam praeclarissimam omnium maximeque laudandam, 

Aanm.. Over non ferendus ondragelijk e. d. vgl. § 606, Aanm., over 

utendus e. d. § 607, A. 2. 

20 als participium praesentis passivl {Gerundivumconstructie). 

§ 609. De beteekenis van een participium praesentis passivi 
heeft het gerundivum in de zoogen. gerundivumconstructie. 
Men verstaat hieronder de verbinding van een substantivum 
in een casus obliquus met een congrueerend gerundivum, 
waarin, op soortgelijke wijze als bij het overeenkomstige gebruik van 
het part. perf. (§ 598), grammatisch het substantivum waarop 
de door het gerundivum uitgedrukte handeling zich richt, maar logisch 
dit gerundivum zelf het hoofdbegrip vormt. 
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Het gerundivum met het substantivum staan dan weer gelijk met een 
bijzin, welks subject het laatste is. De aard van dien bijzin wordt be¬ 
paald door den casus van het substantivum (vgl. § 598). 

Evenmin als dat bij het participium het geval was kunnen wij deze 
in het Latijn zeer veelvuldige constructie navolgen: wij maken het 
gerundivum tot hoofdbegrip en geven het in den regel weer door een 
substantivum verbale op -ing of een gesubstantiveerden infinitivus in 
den vereischten casus met het substantivum in den genetivus daarbij: 

Inita sant consilia urbis delendae = Er zijn plannen gemaakt 
voor de verwoesting der stad, voor het verwoesten 
der stad, om de stad te verwoesten (Cic. Mur. 80); 

Superstitione tollenda non toUitur religio = Door de weg¬ 
neming van het bijgeloof (Door het wegnemen van het 
bijgeloof. Door het bijgeloof weg te nemen. Daardoor 
dat (Wanneer) het bijgeloof weggenomen wordt) wordt 
de godsdienst nog niet weggenomen (Cic. div..2, 148). 

De gevallen waarin deze gerundivumconstructie gebruikt wordt, zijn 
in §§ 612-615 besproken. 

Aanm. 1. Dat wij zoowel het gerundivum in deze constructie, als 
het op overeenkomstige wijze gebruikte part. perf. door een subst. ver¬ 
bale op -ing kunnen weergeven, vindt daarin zijne oorzaak, dat deze 
substantiva ten opzichte van den tijd onbepaald zijn en zoowel op eene 
voltooide, als op eene nog te voltooien handeling betrekking kunnen hebben. 
Men houde daarom m het oog, dat het gerundivum alleen van eene 
handeling gebruikt worden kan die in betrekking tot het prae- 
dicaat van den zin toekomstig is (vandaar dat men ook van part. 
futuri passivi spreekt: zie § 605, A.2): De Cn. Pompeio interficiendo 
consilia inibantur (Cic. Mur. 12Q), maar: De homine occiso quaeritur 
(Cic. Mil. 8). In beide zinnen kunnen wij zeggen: de vermoording. 

Aanm. 2. Het is nauwlijks noodig, op te merken, dat niet elke verbin¬ 
ding van een substantivum in een casus obliquus en een congrueerend 
gerundivum eene gerundivumconstructie behoeft te zijn (waarin dus het 
gerundivum hoofdbegrip is): het gerundivum kan ook, gelijk uit § 608a 
blijkt, eenvoudig als attributief participium necessitatis bij het substantivum 
staan. Of dit inderdaad het geval is, moet het verband leeren: vgl. bijv. 
Cic. off. 1,153: Prudentia est reriim expetendarum fugiendarumque scientia: 
grammatisch zou dit kunnen zijn: kennis van het zoeken en vermijden der 
dingen; de bedoeling is echter natuurlijk: kennis van hetgeen gezocht moet 
worden en van hetgeen te vermijden is. Men vergete echter niet, dat het 
attributieve participium necessitatis weinig voorkomt (§ 608a). 

2. Het gerundium. 

§ 610. Daar het gerundium de ontbrekende casus obliqui van den 
inf. praes. act. vervangt (§605,11), kan het, evenals deze, denzelfden 
casus regeeren als het werkwoord waarvan het gevormd is: 
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spatium pila coniciendi ruimte om de w. te werpen 
testes interficiendo door de getuigen te dooden 
parcendo uni door één te sparen: 

Iniurias ferendo maiorem laudem quant ulciscendo merere 
(§ 610, Aanm.). — Diogenes dixit artem se tradere bene disserendi et 
vera ac falsa diiudicandi. — Parsimonia est scientia vitandi 
sumptus supervacuos aut ars re familiari moderate utendi 
(Sen. Benef. 2, 34, 4). 

Aanm.. Een enkel maal hangt, althans schijnbaar, van het gerun¬ 
dium in den genetivus een andere genetivus af; bijv.: Agitur utrum 
Antonio facultas detur a gr o rum suis latronibus condonandi, an ei 
facere non liceat. — Ex maiore copia nobis fuit exemplorum eligendi 
potestas. Indien dit inderdaad het geval is, zou men deze constructie 
moeten verklaren uit de verwantschap van het gerundium met een sub- 
stantivum (dat als zoodanig natuurlijk een genetivus bij zich kan hebben); 
dus condonandi agrorum = condonationis agrorum (Cic. Verr. 1, 12), 
zooals ook wij zeggen: het geven van de akkers. 

Anderen laten beide genetivi onafhankelijk van elkander van het regee- 
rende substantivum afhangen, dus: de gelegenheid in zake de akkers, 
nl. om (ze) weg te geven. 

Het meest aannemelijk is de verklaring die in deze constructie eene 
vermenging (contaminatie) ziet van de beide regelmatige 

facultas agros condonandi (§ 610) en 
facultas agrorum condonandorum (§ 609). 

§ 611. De in de vorige § bedoelde constructie van het gerundium 
met een daardoor geregeerden casus komt echter weinig voor, en 
hoofdzakelijk slechts in bijzondere gevallen: 

a) Is het verbum transitief, dan geeft het Latijn de voor¬ 
keur aan de in § 609 besproken gerundivum-constructie. 

Men plaatst dus het object in den casus waarin het gerundium zou 
moeten staan, en voegt er het gerundivum als congrueerend adiectivum 
aan toe. 

Derhalve zegt men wel: las et leges cognoscere cupio, doch niet: 
las et leges cognoscendo studait, maar: luri et legibus cognoscendis 
staduit; wel: supersütionem tollere, doch liever niet: Superstitionem 
tollend o non tollitar religio^ maar: Superstition e tollend a. 

Op het standpunt van het Nederlandsch, dat de gerundivumconstructie 
niet kent, laat zich derhalve zeggen, dat men in de plaats van het gerun¬ 
dium met een objectsaccusativus in den regel de gerundivumconstructie 
bezigt, en dus van de actieve in de passieve constructie overgaat. Stelt men 
zich echter op het standpunt van het Latijn, dan zou men veeleer moeten zeggen, 
dat bij transitieve verba in de plaats van de (oorspronkelijke en echt Latijn- 
sche) gerundivumconstructie een enkele maal het gerundium met een 
objectsaccusativus staat. 
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Deze voorkeur voor de gerundivumconstructie is niet in alle 
naamvallen even groot: 

A. De gerundivumconstructie is in het klassieke proza nood> 
zakelijk (en dus het gerundium met een objectsaccusativus 
uitgesloten): 

10 in den dativus: praeesse agro colendo (niet agram 
colendo); 

20 na praeposities (d. i. in den acc. altijd: § 614; in den 
abl. ten deele: § 615): 

res ad coUndos agros necessariae (niet: ad colendum agros); 
de inf erenda in i ar ia satis dictam est (niet: de inferendo 
iniuriam); 

30 in den genetivus bij causd en graiid (§ 612, 20): 
oraculi consalendi causd (niet: oracalam consulendi). 

B. Beide constructies zijn mogelijk, ofschoon het gerundi¬ 
vum veel meer gebruikt wordt: 

10 in den genetivus (behalve bij causd en graiid): consilium 
urhis delendae; maar ook: consilium relinquendi 
lialiam; 

20 in den ablativus zonder praepositie: defendenda 
pace; maar ook: fratrem laudando, 

C Daarentegen is het gerundivum uitgesloten (en dus het 
gerundium met een objectsaccusativus noodzakelijk), wan¬ 
neer het object het neutrum is van een pronomen of 
het neutrum singulare van een adiectivum (omdat hier 
het gebruik van het gerundivum tot onduidelijkheid ten opzichte 
van het geslacht aanleiding zou kunnen geven): 

consilium aliquid faciendi (niet alicuius; wel natuurlijk 
alicuius rei faciendae: B lO); ars vera ac fa Isa diiudi- 
candi; initium turbandi omnia; in narrando ali- 
quid, enz.. 

Aanm. 1. Ook verkiest men het gerundium met een objectsaccu¬ 
sativus somtijds boven de gerundivumconstructie: 

10 om eene opeenhooping van woorden op -drum of -drum te vermijden; 
zoo vooral Caesar: spatium pila coniciendi (Gall. l, 52, 3); neque 
consili habendi neque ar ma capiendi spatio dato (Gall. 4, 14, 2), 
Cicero minder: tuorum consiliorum reprimendorum cflttsa (Catil. 1,7), enz.; 

20 wanneer men al den nadruk wil doen vallen op het verbum, niet op 
het object: Verbum invidiae ductum est a nimis intuendo fortunam 
alterius (Cic. Tusc. 3, 20); zoo vooral in tegenstellingen: Iniurias 
ferendo maiorem laudem quam ulciscendo mererere (Cic.div.Caec.60). 
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Aanm. 2. Utor, fruor, fungor, potior en vescor kunnen beide con¬ 
structies hebben: spem potiundorum castrorum (Caes. Gall. 3, 6; 2), 
en quarum potiendi spe (Cic. fin. 1, 60). Vgl. § 607, A. 2. 

b) Bij intransitieve werkwoorden (die alleen een onper¬ 
soonlijk passivum hebben) is de gerundivumconstructie on¬ 
mogelijk (§ 607, 2), en moet men dus, om het gerundium met een 
casus te vermijden, zich op eene geheel andere wijze uitdrukken. 

3. Het gebruik der casus obliqui van het gerundium en 
van het gerundivum in de gerundivumconstructie. 

§ 612. Afgezien van hetgeen in § 611 over het gebruik van het 
gerundium met een object werd opgemerkt, kunnen de casus obliqui 
van het gerundium en van het gerundivum in de gerundivum¬ 
constructie (§ 609) beide op dezelfde wijze van andere 
woorden afhangen. Gelijk echter reeds uit § 609 bleek, gelden 
niet alle vroeger voor ’t gebruik van den genetivus, dativus, accusativus 
en ablativus opgegeven regels voor deze beide verbaalvormen: 

1) De genetivus van het gerundium en van het gerun¬ 
divum in de gerundivumconstructie staat: 

10 bij substantiva die een werkwoord tot aanvulling van hun 
begrip kunnen aannemen, als: amor^ ars^ auctor, causa, consilium, con- 
suetudo, cupiditas, cura, desiderium, dux, faculias, finis, lubido, magister, 
metus, modus, mos, necessitas, occasio, potestas, praeceptor, ratio, spes, 
studium, tempus, venia, vis, voluntas en andere: 

Sapientia ars vivendi putanda est. — O consuetudo peccandi, 
quantam habes iucunditatem improbis! — Nox tibi finem dicendi fecit 

Quis ignorat Gallos usque ad hanc diem retinere illam immanem ac 
barbaram consuetudinem hominum immolandorum? 

Aanm. 1. Bij sommige dezer substantiva kan men ad met het gerun¬ 
dium gebruiken: voluntas ad hunc opprimendum (Cic. Font. 30), argu¬ 
ment um ad scribendum (Cic. Att. 9, 7, 7), facultas ad dicendum (Cic. 
Font. 12); echter altijd bijv.: velocitas discendi (niet: ad discendum), 
alacritas scribendi, enz.. 

20 bij causd gratia (§ 405, b), in den zin van: om te: 

(Chrysippus docet), equum. vehendi causa, arandi bovem, 
venandi et custodiendi canem {esse generatum). 

Memoriae prodiderunt, (presten), qui putris ulciscendi causa 
matrem necavisset, sapientissimae deae sententia (^55^) liberatum. — 
Exercendae memoriae gratia, quid quoque die dixerim, audierim, 
egerim, commemoro vesperi, 

Aanm. 2. Deze constructie komt dus overeen met ad en het gerundium 
(of gerundivum) (§ 614), en met een finalen bijzin met ut (§ 548). 
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Aanm. 3. Met name bij Tacitus vindt men ook een enkelen genetivus 
van het gerundivum zonder caasa met finale strekking als nadere bepaling 
van een geheelen zin gebezigd: Germanicus Aegyptum proficiscitur cognos- 
cendae antiquitatis met het doel, de oudheid te leeren kennen 
(Tac. Ann. 2, 59). — Drusus Illyricos ad exercitus profectus est petendae 

e Pisone ultionis. 
We hebben hier niet met ellipse van causd te doen, en evenmin met 

een Graecisme (navolging van het finale xov c. inf.), maar met een vrijer 
gebruik van den echt-Latijnschen, ook in andere Italische dialecten voorko¬ 
menden genetivus van betrekking, dien men ook bij de verba iudi- 
cialia vindt (met betrekking tot, wegens: vgl. § 415, A. 1). 

Minder vreemd is voor ons deze genetivus, wanneer hij zich bij een 
substantivum aansluit, bijv.: Liv. 4, 30, 10: Cernentes in omnibus viis 
piacula pacis deum exposcendae. — Liv. 36, 27, 2: Abiectis belli con- 
siliis pacis petendae oratores ad consulem miserunt. - Vgl. 9, 45, 18: 
Ut mitterent Romam oratores pacis petendae. 

Maakt men in zinnen als de laatste den genetivus gerundivi los van het 
substantivum (Ut oratores mitterent Romam \ pacis petendae (= qui pacem 
peterent)), dan krijgt men den overgang tot het vrijere gebruik dat Tacitus 

eigen is (directe aansluiting aan het praedicaat). 
Bij de uit dezen aangehaalde zinnen ligt het begrip van het substantivum 

in het verbum: proficiscitur = iterfacit (eig. dus: hij maakt eene reis 
(die valt) binnen het bereik van het leeren kennen der oudheid); evenzoo 

profectus est. 

30 bij de adiectiva die eenen genet, regeeren (§ 410): 

Cupidissimi veniendi adhac non veniunt — Damnorix insuetus 
navigandi mare timebat. 

Demosthenes Platonis studiosus audiendi fuit. 

40 bij esse in den zin van: behoor en bij (§ 412), met het gerund, 

dus: strekken tot: 

Cupiditates honorum atque ambitiones evertendae rei publicae 

solent esse, 

Aanm. 4. In de plaats van den genetivus van het gerundium met 
een pronomen personale in den acc. (me, te, se, nos, vös) tot object, 
gebruikt men gewoonlijk de genetivi dezer pronomina (mei, tui, sui, 
nostri, vestri) met den genetivus sing. neutr. van het gerun¬ 
divum (ook voor het vrouwelijk en voor het meervoud): 

Quaefuisset iusta causa restituendi mei, nisifuisset iniusta eiciendi? — 
Doleo tantam Stoicos Epicureis irridendi sui facultatem dedisse. 

Deze constructie wordt duidelijk, wanneer men bedenkt, dat mei, tui, sui 
enz. eig. genetivi sing. zijn van het neutrum der possessiva meus, 
tuus, suus enz. (§ 167, A. 1): bij een subst. in den gen. sing. neutr. moet 
ook het gerundivum in dezen naamval staan. 

§ 613. 2) De dativus van het gerundium en van het gerun¬ 

divum in de gerundivumconstructie staat om een doel of 
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bestemming te kennen te geven, wordt echter in het klassieke Latijn 
nog weinig gebruikt: de dativus van het gerundium komt daar 
hoofdzakelijk slechts voor in de staande uitdrukkingen: solvendo non 
esse niet in staat zijn te betalen, insolvent zijn (altijd met 
eene ontkenning) en scribundo adesse (een senaatsbesluit) mede- 
onderteekenen, als schrijver dienst doen; en ook de dativus van 
het gerundivum wordt eerst sedert Livius veelvuldiger. 

De dativus van het gerundivum staat hoofdzakelijk: 

10 zeer zelden bij de adiectiva die den dativus regeeren (§ 398), als 
accommodatus (dit het eenige bij Cicero), aptus, idoneus, bonus e. a.: 

Ver ostendit fnictus futuros, reliqua atitem tempora demeiendis fructibus 
accommodata sant. 

Aanm. 1. Bij deze adiectiva wordt in het klassieke Latijn meest ad 
gebruikt met gerundium of gerundivum (§ 614), of ook, bij personen, een 
relatieve zin in den coni. (§ 530). 

20 bij eenige verba en uitdrukkingen die eenen dativus regeeren, als: 
praeesse aan 't hoofd staan, praeficere aan 't hoofd stellen, studere zich toeleggen, 
operam dare moeite doen, tempus impendere tijd besteden, deesse te kort schieten, 
satis esse voldoende zijn; ook bij esse in den zin: bekwaam, in staat, geschikt 
zijn, dienen tot (bij Cicero alleen in de technische uitdrukking censui censendo 
esse zich leenen om geschat te worden), e. a.: 

Praeesse agro colendo flagitium putas. - Divites qui oneri ferendo 
essent (Liv. 2, 9, 6). — Zie ook het 1ste voorbeeld van § 611. 

Aanm. 2. Bij vele van deze verba staat dikwijls een finale zin met ut (§ 549). 

30 bij eenige substantiva, inzonderheid in den ambtelijken stijl: comitia 
decemviris creandis; decemviri legibus scribundis; triumviri coloniis 
deducendis; decemviri stlitibus iudicandis, enz.. 

§ 614. 3) De accusativus van het gerundium (echter alleen 
zonder object: § 611) en van het gerundivum in de gerundivum- 
constructie staat uitsluitend na praeposities (zeer veel na ad, 
zelden na in, na ob slechts in oude wettelijke formules): 

In vobis egregiam indolem ad dicendum esse cognovi. - Mens 
sapientis ad iubendum idonea. 

Res publica consulent me ad communem salutem defendendam 
vocavit - Quicquid habuit virium id in libertatem defendendam 
contulit. - 5/ illud est iam flagitiosum ob rem iudicandam pecu- 
niam accipere, quanto illud flagitiosius eum, a quo pecuniam ob 
absolvendum acceperis condemnare. 

Aanm. 1. Om aan te duiden wat men verhoeden wil, kan niet ge¬ 
bruikt worden ad non met het gerundium of gerundivum: men bezigt 
dan een finalen bijzin met në. (Eene constructie als: Omne officium referent 
aut ad voluptatem aut ad non dolendum sqq., is natuurlijk iets geheel 
anders.) 
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Aanm. 2. In de oude poëzie, sedert Livius ook in proza, vindt men 
ook inter zoo gebruikt in den zin van gedurende, onder, bijv.: inter 
spoLiandam corpus (Liv. 2, 20, 9), inter canendum (Suet. Ner. 32, 3). Na 
interest inter er is onderscheid tusschen, moet echter de infinitivus 
volgen (§ 570, A. 3), omdat men daarbij niet de handeling, maar alleen het 
verbaalbegrip op het oog heeft: Aristo et Pyrrho inter optime valere et 
gravissime aegrotare nihil prorsus dicebant interesse (inter valendum zou 
willen zeggen: gedurende het gezond zijn). 

§ 615. 4) Het meest komt de ablativus van het gerundium 

en van het gerundivum in de gerundivumconstructie voor. 

Men gebruikt hem: 

10 zonder praepos., als abl. instrumentalis (§§ 451, 452) 

en (minder) als abl. causae (§ 427): 

Lycurgi leges laboribus erudiant iuventutem: venando, currendo^ 
esuriendo^ sitiendo^ algendo^ aestuando, — Qratiam nos inire 
a Caesare defendenda pace arbitramur, — Qaudere omittendis 
doloribus (Cic. fin. 1, 56). 

Aanm.. Nog slechts zelden vindt men in het klass. Latijn den abl. van 
het gerundium en het gerundivum als abl. modi, om de omstandig¬ 
heden aan te geven, waaronder de handeling van het verbum finitum 
plaats vindt (§ 456, A. 1): het klass. Latijn bezigt hier gewoonlijk een 
part. praes. (§ 597), of ook een zin met dum\ 

Bellum ambulando (= ambulantes: § 597) confecerunt (Cael. bij Cic. 
epist. 8, 15, 1). - Quis est qui nullis officii praeceptis tradendis (= 
nulla . . praecepta tradens: zonder . . te: § 597 Aanm.) philosophum se 
audeat dicere (Cic. off. 1, 5)! — Curn plausum me o nomine recitando 
(toen mijn naam voorgelezen werd; bij het v..) dedissent (Cic. Att. 4, 1, 6; 
sommigen denken hier aan een abl. abs.). 

In het latere Latijn echter neemt dit gebruik, dat in de omgangstaal 
thuis hoort, metname in het gerundium steeds grooter afmetingen 
aan, en heeft ten slotte de abl. modi van het gerundium het op 
dezelfde wijze gebezigde participium praesentis verdrongen: het Fransche 
en chantant berust niet op cantans maar op (in) cantando. (Voor voor¬ 
beelden vgl. nog bijv. Verg. Aen. 2, 6: Quis ialia fando . temperet 
a lacrimis! — Tac. ann. 13, 47: Socors ingenium eius in contrarium trahens 
callidumque et simulatorem interpretando, enz.; men bedenke hierbij, 
dat de nominativus van het part. in genus en numerus congrueeren moet 
met het subject, de abl. gerund, daarvan onafhankelijk is en daardoor een¬ 
voudiger te gebruiken.) 

20 met de praepos. ab, de, ex, in (van het gerundium in dit 

geval in den regel zonder object: § 611): 

Ex providendo est appellata pradentia. — Verbum invidiae ductum 
est a nimis intaendo fortunam (§ 611 Aanm.) alterius. 

Lex ipsa de pecuniis repetundis sociorum patrona est — In 
voluptate spernenda ei repudianda virtus vel maxime cernitur, 
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SYNTAXIS. § 616. 

IV. HET SUPINUM. 

Over den naam supinum (sc. verbum) vgl. de opm. vóór § 605 (blz. 421). 

§616. De beide supina zijn niet alleen wat den vorm betreft 
casus van een substantivum verbale (§ 199), maar ook wat de 

beteekenis aangaat. 

Dikwijls is het substantivum verbale nog naast het supinum als zelfstandig 
nomen in gebruik: bijv. reditus, victus, enz.. In dit geval is het vooral in 
het oude Latijn niet altijd gemakkelijk uit te maken of men met een supinum 
te doen heeft, dan wel met een gewoon substantivum verbale. 

Metname geldt dit van de supina op -tu (su), waarnaast eenige ablativi op 
(su) van substantiva defectiva voorkomen, die uiterlijk daaraan gelijk zijn, 

maar anders gebruikt worden: zoo lussu, iniussu, mandata e. d., die eene 
handeling aangeven welke die van een ander mogelijk maakt (vgl. § 132); ook 
natu (§ 132) in grandis (maior, maximus) en minor {minimus) natu is sub¬ 
stantivum (eig.: wat den wasdom, den leeftijd betreft). 

a) Het supinutn op -tum (-sum) (eerste supinum) staat 
(als een oude accusativus van richting zonder praepositie: § 387) 
bij werkwoorden die eene beweging of het veroorzaken daarvan 
te kennen geven (vooral bij ire en zijne synoniemen), om het doel 
uit te drukken. Het wordt actief gebruikt: ofschoon het ge woon lijk 
absoluut staat, kan het ook (in onderscheiding van de gewone substan¬ 
tiva verbalia) den casus van het werkwoord regeeren (echter slechts 
zelden een anderen dan den accusativus): 

cubitum ire gaan slapen (gaan om te gaan liggen) 
nuptum dare ten huwelijk geven 
naptum collocare uithuwelijken: 

Sequani legatos ad Caesarem miserunt oratum^ ne se in hostium 
numero duceret. - Aedui legatos ad Caesarem mittunt rogatum auxilium. 

Van belang is vooral het gebruik van dit supinum in den inf initivus 
futuri passivi: scriptam iri, amatum iri, enz.: vgl. § 211 b). 

Aanm. 1. Cicero en Caesar gebruiken het eerste supinum zelden ('t meest 
bij ire, venire, mittere)] Sallustius, die van archaïsmen houdt, wat meer. 
Zoo heeft Caesar wel bijv. frumentatum en pabulatum, maar verkiest 
aquandi causa boven aquatum. In de plaats ervan kan staan: 

10 ad met het gerundium of het gerundivum (§ 614); 
20 ut of qui met den coniunctivus (§§ 548 en 527); 
30 causa met den genet, gerundii of gerundivi (§ 612, 20). 

Het ontbreken van een supinum, de duidelijkheid, of het begrip dat men 
vooral wil uitdrukken, moeten beslissen welken vorm men nemen zal. 

Aanm. 2. Het is mogelijk, dat het verbum waarvan het supinum ge¬ 
vormd is, later niet meer gebruikt werd. Zoo behoort volgens sommigen 
pessum (§ 132) in pessum dare, pessum ire e. d. bij een in andere talen 
bewaard verbum met een stam ped- (vallen) (anderen nemen het bij perdo: 
vgl. § 24, 40), Venum (§ 259 Aanm.) in venum dare en venum ire is echter 
een gewoon substantivum defectivum. 
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§ 617. b) Het supinum op -tü (-sü) (tweede supinum) 
komt slechts van weinige werkwoorden voor, meerendeels zulke, welke 
een zeggen en waarnemen, dan ook die een doen te kennen 
geven. De voornaamste zijn: auditu, cognitu, commemoratti, 
dictu, factu, inventu, scitu, visa. 

Dit supinum wordt bijna alleen gebruikt als dativus van doel 
en strekking (dativus finalis: § 401) bij adiectiva die be¬ 
trekking kunnen hebben op eene handeling, als: facilis^ difficilis^ 
pulcher, turpis, horrendus, terribilis, iucundus, mirabilis, 
incredibilis, asper enz., ook bij fas en nefas: 

facilis intellectu gemakkelijk voor het begrijpen, d. i. om 
te begr.. 

Van het supinum kan een acc. c. inf. of een vragende zin afhangen; 
echter geen objects-accusativus (slechts een enkel maal dê met den abl.); 
dus wel: Hoe est facile dictu, maar niet: Facile est, hoe dietu (daarvoor: 
Faeile est hoe dieere) : 

Perfaeile faetu esse probat eonata perfieere, — Quid est tam 
iueundum eognitu atque auditu quam sapientibus sententiis 
gravibusque verbis ornata oratio? - Diffieile est dietu, quanto 
in odio simus. - Humanus animus eum alio nullo nisi eum ipso deo, 
si hoe fas est dietu, eomparari potest, 

Aanm. 1. Dat deze supina op ~tü bij de in den tekst bedoelde adiectiva 
oude dativi zijn (vgl. § 199), blijkt ook daaruit, dat, gelijk vroeger (§ 199, 
A. 1) reeds opgemerkt werd, in het oude Latijn en zelfs nog bij Livius op 
dezelfde wijze gebruikte vormen opdui voorkomen; vgl. bijv. Plaut. Bacch. 62: 
Istaec lepida sant memoratui; Liv. 45, 30, 2: Quanta Macedonia esset, 
quam divisui facilis. 

Naast deze gewone datief-supina op 4ü staan echter in het oude 
Latijn bij sommige verba supina op -tü die blijkens hun beteekenis 
echte ablativi zijn (op de vraag: vanwaar?): zoo in Cat. de agr. 5, 5: 
Primus cubitu surgat (Hij moet als de eerste van het liggen opstaan), 
postremus cubitum eat; zoo ook obsonatu redire (terugkomen van) bij 
Plaut. Men. 277, en: ita dietu opus est (Terent. Heaut. 941; vgl. § 424). 
Evenzoo hebben we in memoratu dignus e. d., die men bij Vergilius, Livius 
en lateren vindt, een ablativus te zien (vgl. § 453). 

Aanm. 2. Vooral bij facilis en difficilis gebruikt men liever ad met het 
gerundium (§ 614) of eenvoudig den infinitivus als subject (§ 570). 

E. ORATIO OBLIQUA. 

§ 618. Onder oratio obliqua in eigenlijken zin verstaat men 
de niet-rechtstreeksche mededeeling van hetgeen door 
iemand gesproken is. Men kan namelijk de rede van iemand 
rechtstreeks, woordelijk dus, weergeven (oratio recta), bijv.; 
Caesar zeide: »de teerling is geworpen;" Ik zei: „Ge liegt," of wel 
indirect, zoodat zijne woorden zakelijk worden medegedeeld, maar 
naar den vorm afhankelijk zijn van een verbum sentiendi of 

28* 
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declarandi (oratio indirecta of obliqua), bijv.: Caesar zeide, 
dat de teerling geworpen was; Ik zei, dat hij loog. 

Aanm.. Men kan het begrip van oratio obliqua ook ruimer nemen, 
zoodat het niet alleen omvat de indirecte mededeeling van eens anders rede, 
maar ook de mededeeling van eens anders gedachten, voorstellingen, 
wenschen enz., in verband van onze rede. In dien zin behooren tot de 
oratio obliqua ook de in §§ 524, 532, 533 en 535 besproken gevallen. 

§ 619. Het gebruik van de modi in de oratio obliqua volgt 
feitelijk uit hetgeen vroeger (§§ 522 vlgg. en 574 vlgg.) over den con- 
iunctivus en den accusativus cum infinitivo werd opgemerkt. 
Voor het overzicht vatten we de daar gegeven regels, voor zoover ze 
op de oratio obliqua van toepassing zijn, hier samen. 

Aanm. 1 [4]. Wat de tijden betreft, gelden over het algemeen de regels 
der consecutio temporum, gelijk die in §§ 561-566 zyn besproken. 
Voor de tijden der voorwaardelijke zinnen zie § 620. 

Het praesens historicum wordt voor de daarop volgende oratio 
obliqua gewoonlijk beschouwd als een verleden tijd. 

Na een verleden tijd van het regeerende werkwoord staan in eene 
voortgezette oratio obliqua somtijds de afhankelijke zinnen in 't praes. 
en 't perf., in plaats van in 't imperf. en 't plusquamperf.. Dit kan 
geschieden, om met het oog op de levendigheid eene handeling van het 
verledene als 't ware in het tegenwoordige te verplaatsen (zoogen. repre¬ 
sentatie der tijdvormen), gebeurt dikwijls echter alleen uit behoefte aan 
stilistische afwisseling. Bij Caesar en andere historici mag in de oratio 
obliqua in het algemeen de coniunctivus van dien tijd staan, die in de 
oratio recta zou zijn gebruikt: zie in het voorbeeld der volgende Aanm. 
velit voor vellet 

Aanm. 2 [3]. Wat de verandering der pronomina personalia en 
possessiva aangaat, zij in aansluiting aan § 477 vlgg. nog het volgende 
opgemerkt: wanneer het werkwoord, waarvan de oratio obliqua afhangt, 
in den 3den persoon staat, dan wordt de 1ste persoon van de oratio 
recta het reflexivum (§ 477; somtijds, bij eene tegenstelling, mede 
ter vermijding van dubbelzinnigheid, ipse\ § 478, A. 4), de 2de persoon 
gewoonlijk ille, somtijds is, de 3de gewoonlijk is. Overigens is deze 
verandering dezelfde als in onze taal: 

Legationi Ariovistus respondit: 
Si quid rnihi a Caesare Si quid ipsi (§478, A. 4) a Caesare 

opus esset, ego ad eum venissem; opus esset, sese ad eum venturum 
si quid ille me vult, illum ad me fuisse; si quid ille se velit, illum ad se 
venire oportet venire oportere. 

Zie verder de voorbeelden in deze en de volgende §§. 

Wanneer de oratio recta in de oratio obliqua wordt over¬ 

gebracht, komen: 

10 alle hoofdzinnen, voorzoover ze een oordeel bevatten, in 

den acc. c. inf. (§ 575); 
20 alle zinnen die eene vermaning, een raad, een wil, wensch 

of verlangen bevatten, alle begeerende zinnen dus (onverschillig 
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of ze in de oratio recta een imperativus (§ 567), een ind. fut. of, gelijk 
meestal het geval is, een coniunctivus (§517 vlgg.) hebben) in den 
coniunctivus (ontkenning nè)] 

30 alle werkelijke vragen, d. z. zulke waarop men een antwoord 
verwacht, in den coniunctivus (als afhankelijke vragen: § 524); 

40 alle rhetorische vragen, d. z. zulke die alleen wat den vorm 
betreft vragen zijn, maar naar den in houd oordeelende zinnen, in 

den acc. c. inf.; 
50 alle afhankelijke zinnen in den coniunctivus (als inner¬ 

lijk afhankelijke zinnen: § 533): 

Oratio recta 

10. Dumnorix 
magnum numerum equitatas suo 
sumptu semper alit et circum se 
habetf neque solum domi^ sed 
etiam apud finitimas civitates lar- 
giter potest^ atque huius potentiae 
caasa matrem in Biturigibus homini 
illic nobilissimo collocavit, ipse 
ex Helvetiis uxorem habet, sororem 
ex matre et propinquas suas nup- 
turn in alias civitates collocavit 

20. Perfacile est 
factu frumentationibus Romanos 
prohibere: aequo animo v estra ipsi 
frumenta corrumpite aedificiaque 
incendite. 

30. 
Mos prius in Galliam venimus 

quam pop al as Ro manas. Qaid 
tibi vis? Car in meas posses- 
siones ven is? 

40. Qaonam haec 
omnia nisi ad meam perniciem 
pertinent? (d. i.: Ad meam per¬ 
niciem haec omnia pertinent). 

50. Dolai qaod popali Romani 
beneficium mihi per coniameliarn 
ab inimicis extorqaebatar erep- 
toque semenstri imperio in arbem 
retrahebatur {is), caias absentis 
rationem haberi proximis comitiis 
populas iasserat. 

Oratio obliqua 

Caesarrepperit: üamnorigem 
magnum numerum equitatas suo 
sumptu semper alere et circum se 
habere, neque solum domi, sed 
etiam apud finitimas civitates lar- 
giter posse, atque huius potentiae 
causa matrem in Biturigibus homini 
illic nobilissimo collocasse, ipsum 
ex Helvetiis uxorem habere, sororem 
ex matre et propinquas suas nap- 
tam in alias civitates collocasse. 

Vercingetorix dicit: perfacile esse 
factu frumentationibus Romanos 
prohibere: aequo animo sua ipsi 
frumenta corrumpant aedificiaque 
incendant. 

Ariovistus Caesari respondit: 
se prius in Galliam v e nis se 
quam populum Romanum. Quid 
sibi vellet? cur in suas posses- 
siones veniret? 

' Caesar dixit: quonam haec 
omnia nisi ad suam perniciem 
pertinere. 

Doluisse se, quodpopuliRomani 
beneficium sibi per contumeliam 
ab inimicis extorqueretur erep- 
toque semenstri imperio in urhem 
retraheretur, cuius absentis 
rationem haberi proximis comitiis 
populus iussisset. 



438 SYNTAXIS. § 619. 

Aanm. 3 [5]. Ad lO. Wanneer in eenen hoofdzin in de oratio recta 
de coniunctivus potentialis voorkomt, dan wordt, indien men de 
beteekenis van den coniunctivus duidelijk wil weergeven, in de oratio 
obliqua daarvoor gewoon lijk een hulpwerkwoord als possum, volo enz. 
met eenen infinitivus gebezigd. Dus wordt: hic quaerat qiiispiam in 
de oratio obliqua: hic quaerere posse quempiam. 

Aanm. 4 [1]. Ad 50 a) Staat in de oratio obliqua een afhanke¬ 
lijke zin niet in den coniunctivus, maar in den indicativus, dan wordt 
daardoor te kennen gegeven, dat deze zin niet innerlijk afhankelijk is, 
d. w. z. niet behoort tot hetgeen door een ander gezegd is, maar eene 
toevoeging is van den spreker of schrijver, of wel dat hij eene 
algemeene waarheid bevat of slechts eene nadere omschrijving van een 
enkel begrip is (vgl. § 533, A. 1): 

Themistocles Xerxem litteris certiorem fecit id agi ut pons, quem in 
Hellesponto fecerat, dissolveretur (stond hier: quem fecisset, dan was 
de oratio recta: ld agitur, ut pons, quem in Hellesponto fecisti, 
dissolvatur; nu is zij slechts: ld agitur, ut pons dissolvatur), - Themisto- 
clem patria, quam liberavisset, pulsum in barbariae sinus confugisse, 
quam adflixerat (Cic. rep. 1, 5). - Quis potest esse tam aversus a 
vero, qiii neget haec omnia quae (= deze geheele zichtbare wereld, 
rd égard), deorum immortalium potestate administrari? (Cic. Catil. 3, 21). - 
Eximie L. Plotium dilexit, cuius ingenio putabat ea quae gesserat (= 
res gestas suas) posse celebrari (Cic. Arch. 20; gessisset zou niet onjuist 
zijn, maar dubbelzinnig, daar het quae gessi en quae gessero zou kunnen 
weergeven). 

Ook buiten deze gevallen echter behoudt het klassieke Latijn in 
afhankelijke zinnen der oratio recta in de oratio obliqua niet zelden den 
indicativus. 

Over het algemeen kan men zeggen, dat de indicativus in 
bijzinnen die tot de oratio obliqua behooren (m. a. w. de woorden 
of de meening van een ander weergeven), ofschoon natuurlijk uitzondering, 
toch in het klassieke Latijn, althans na een regeerend werkwoord in 
het praesens, veel meer voorkomt dan gewoonlijk wordt aange¬ 
nomen, het meest in relatieve bijzinnen, maar ook in voorwaardelijke e. a.; 
zoo vooral in het futurum en fut. exact.: Unum hoe sic habeto, si a 
te hanc rem impetraro, me paene plus tibi quam ipsi Miloni debiturum 
(Cic. epist. 2, 6, 5). - Nolite arbitrari me, cum a vobis discessero, nullam 
fore (Cic. Cato 79). Alleen uit Caesar's Bellum Gallicum worden meer dan 
40 gevallen van den indicativus in bijzinnen der oratio obliqua aangehaald. 

In het oudere Latijn (Plautus), waarin de coniunctivus als modus der 
onderschikking (subiunctivus: §512, \\b) nog niet volledig doorgedron¬ 
gen is, en in de volkstaal, vindt men den indicativus natuurlijk veel meer. 

[2.] b) Somtijds staan afhankelijke zinnen der oratio recta in de 
oratio obliqua niet in den coniunctivus, maar in den acc. c. inf.: dit 
geschiedt gewoonlijk, wanneer zij naar hunne beteekenis oordeelende 
•hoofdzinnen zijn, wanneer men ze dus van gesubordineerde zinnen tot 
gecoördineerde zinnen kan maken, bijv. door qui te veranderen in et hic, 
nam hic, ubi in et ibi (vgl. § 482), quare in et ea re (zoogen. relatieve 
aansluiting): 
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Ait Aristoteles scrip tas fuisse et paratas a Protagora rerumjllustrium 
disputationes, quae nunc communes appellantur loei: quod idem fecisse 
Gorgiam, - Unumquemque nostrum censent mundi esse partem: ex quo 
(= et ex eo) illud natura consequi, ut communem utilitatem nostrae 

anteponamus. 

§ 620. De tijden der voorwaardelijke zinnen. Wanneer 
voorwaardelijke zinnen in de oratio obliqua worden over¬ 
gebracht, komt krachtens het in de vorige § opgemerkte de hoofdzin 
(apodosis) in den acc. c. inf., de voorwaardelijke bijzin (protasis), 

als afhankelijk, in den coniunctivus. 
Daar echter het gebruik der tijden somtijds bijzonderheden vertoont, 

laten we hier eene afzonderlijke bespreking volgen van de voorwaar¬ 
delijke zinnen in de oratio obliqua in dezelfde orde, waarin ze 
van §§ 538-541 in de oratio recta behandeld zijn; 

10. Realist) (indie. van alle tijden in protasis en apodosis). 
Moeilijkheid kan alleen bestaan ten opzichte van de futura. 
a) In de protasis komt overeenkomstig § 563: 

voor den ind. fut.: 

na een regeerend werkwoord in een hoofdtijd de coni. praes.; 
na een regeerend werkwoord in een histor. tijd de coni. imperf.; 

voor den ind. fut. exact.: 

na een regeerend werkwoord in een hoofdtijd de coni. perf.; 
na een regeerend werkwoord in een histor. tijd de coni. plusqpf.. 

b) In de apodosis komt overeenkomstig § 590 voor den ind. fut. 
de inf. fut. (of eene omschrijving met fore at\ § 591): 

(Ariovistus respondet): 
Nis i (Caesar) deceda t atque exer- 

citum deducat ex his regionibus, 
sese illam non pro amico^ sed (pro) 
hoste habiturum. 

Divico iia cam Caesare egit: 
Si pacem populus Romanos cam 

Helvetiis faceret^ in eam partem 
ituros atque ibi faturos (essé) 
Helvetios^ ubi eos Caesar consti- 
tuisset atque esse voluisset 

Nisi ita (hostes) fecerint (coni. 
perf.), sese bello civitatem perse- 
cuturum (essê)^ demonstrat 

1) De tegenover „irrealis" opgekomen naam „re al is" voor dit type van voor¬ 

waardelijke zinnen is eigenlijk minder juist, daar de indicativus ook gebruikt wordt, 

wanneer de spreker zich van een oordeel over de werkelijkheid der veronderstelling 

onthoudt (§ 538, 1) b)). 

Nisi decedes atque exer- 
citum deduces ex his regionibus, 
te non pro amico, sed (pro) 
hoste habebo. 

Si pacem populus Romanos cum 
Helvetiis faciet^ in eam partem 
ibunt atque ibi er unt 
Helvetii^ ubi tu eos consti- 
tueris atque esse volueris, 

Nisi ita feceritis (fut. exact.), 
ego bello civitatem persequar. 
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SI liberam possessionem Galliae 
mihiiradideris (fut. exact.), magno 
ego te praemio re mime ra b o. 

Si luna 
paulo ante solis ortum defecerit 
(fut. exact.) in signo Leonis, ar mis 
Dareus et Persae ab Alexandro et 
Macedonibus vincentur Dareus- 
que morietur. 

Si Catilinam morte 
m u It av e r o ^ eius socios 
invidia op pressus persequi non 
potero. 

Ariovistus respondit: 
Si liberam possessionem Qalliae 

sibi tradidissetf magno 
se illum praemio remuneraturum 
(essé). 

Scriptam videmus si luna 
paulo ante solis ortum defecisset 
in signo Leonis^ fore ut armis 
Dareus et Persae ab Alexandro et 
Macedonibus vincerentur Dareus- 
que moreretur (er zou hier ook 
kunnen staan: victum iri en mori- 
turum esse; vgl. Cic. Verr. 
Quis hoe non perspicit, praeclare 
nobiscum actum iri^ si populus 
Romanos non sic statuerit). 

Videbam si Catilinam morte 
multassem^ fore ut eius socios 
invidia op pressus persequi non 
possem (hier is de omschrij. 
ving gebruikt, omdat van possum 
het part. fut. ontbreekt. Vgl. § 591). 

Aanm. 1. Voorbeelden als het laatste zijn zeldzaam: blijkbaar wil Cicero 
hier het toekomstige nadrukkelijk doen uitkomen: gelijk reeds § 590 Aanm. 
opgemerkt werd, worden in den regel de inf. praes. posse, veile en debere 
om hunne beteekenis ook als inf. fut. gebruikt: 

ld fieri Caesar Divitiacum do eet, id fieri 
poterit^ si suas copias Aedui in posse, si suas copias Aedui in 
fines Bellovacorum introduxerint fines Bellovacorum intro duxeri nt 
(fut. exact.). (coni. perf.). 

Aanm. 2. De indicat. fut. exacti in de apodosis zou inf. fut. 
exacti moeten worden, die echter, gelijk vroeger reeds opgemerkt werd, 
niet voorkomt; over de wijze waarop men hem in het Latijn weer kan 
geven, is in § 591, 5^ gehandeld. Voor fore met het part. perf. vergelijke 
men, behalve het aldaar aangehaalde voorbeeld van eene voorwaardelijke 
periode, nog het volgende: 

Dicunt (praes. hist.: § 562, A. 1) 
Metum si quis sustulerit,omnis metum si quis sustulisset, omnem 

vitae diligentia sub lat a erit, vitae diligentiani sublatam fore. 

Over den inf. perf. in dergelijke zinnen zie de volgende Aanmerking. 

Aanm. 3. Een enkel maal is in de apodosis een inf. perf. gebezigd, 
waar van eene nog toekomstige handeling sprake is en men dus den inf. 
fut. (of fut. exact.) verwachten zou: 

Si vos semel in iudicando finem aequitatis et legis transieritis, scitote 
vos nullum ceteris in aestimandofinem improbiiatis et avaritiae reliquisse. — 
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Nam velim^ sic tibi persuadeas, si de his rebus ad senatum relatum sit, 
me existimaturum, summam mihi laudem tributam, si tu honorem 
meum sententia tua comprobaris. — Vgl. ook Liv. 21,8, 8: Poeno cepisse 
iam se urbem, si paulum adnitatur, credente. 

Dit gebruik is te verklaren uit het overeenkomstige van den indicat. 
perf. (in de oratio recta), die, met name in de apodosis van een voorwaar- 
delijken bijzin in het fut. exact., somtijds van de toekomst wordt gebezigd: 
de spreker ziet dan in zijne verbeelding de handeling als reeds voltooid 
(den toestand als reeds ingetreden) vóór zich. Het hoort hoofdzakelijk in 
de omgangstaal thuis, heeft somtijds echter ook eene rhetorische strekking: 

Periif si me aspexerit (Plaut. Amph. 320). — (Brutus) si conser- 
vatus erit, vicimus (Cic. epist. 12, 6, 2). — Sin autem ille suis condicio- 
nibus stare noluerit, bellum paratum est (1.1. 16, 12, 4). - Nisi res 
manifesta erit ita allata, vicimus (Cic. Verr. 3, 145). - Si eundem 
animum habueritis, vicimus (Liv. 21, 43, 2). Vgl. in het Grieksch bijv. 
Soph. Phil. 75: tX pe tó^cov èyxgazrfg alobrjosxaif okcoXa (ben ik weg). 

Zoo zou ook het eerste voorbeeld der Aanm. in de oratio recta luiden: 

Si . . transieritis, . . reliquistis. 

Zie nog het senaatsbesluit bij Cic. epist. 8, 8, 6: qui (= si quis) impe- 
die rit prohibuerit (§ 664, A. 1), eum senatum existimare contra rem 
publicam fecisse (voor fore ut fecerit). (Daarnaast Cic. Phil. 8, 33: Si qui 
ad Antonium profectus esset, senatum existimaturum eum contra rem 
publicam fecisse.) 

20. A. Potentialis van het tegenwoordige (coni. praes. (of 
perf.) in protasis en apodosis: § 539). 

a) In de protasis blijft de coni. praes., indien het regeerende 
verbum sentiendi of declarandi in een hoofdtijd staat; staat 
het in een verleden tijd, dan neemt men in den regel den coni. 
i mperfecti. 

b) In de apodosis beantwoordt aan den coni. praes. der oratio 
recta in de oratio obliqua de inf. fut.: 

Legis scriptor 
ipse^ si exsistat, factum hoe 
probet 

Si nihil sit durius^ nallo 
cum periculo ad proximam legio- 
nem veniamus. 

{Demonstra) legis scriptorem 
ipsum, si exsistatf factum hoe 
probaturum. 

Si nihil esset durias^ nallo 
cum periculo ad proximam legio- 
nem se venturos. 

Aanm.. 4. Gelijk men ziet, zijn deze zinnen in de oratio obliqua uiterlijk 
geheel gelijk aan de onder lO besprokene: Si negem, mentiar en Si negabo, 
mentiar worden beide in de oratio obliqua: Si neget, mentiturum se 
dicit; Si negaret, mentiturum se dixit. Alleen het verband kan in dit 
geval uitwijzen, of een indicat. fut., dan wel een coni. ten grondslag ligt; 
daar coni. en ind. fut. nauw verwant zijn, zal het dikwijls moeilijk 
zijn uit te maken, of zulke voorwaardelijke perioden reaal of potentiaal 
op zijn te vatten. Waar de potentialis in het klassieke Latijn veel minder 
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gebruikt wordt dan de realis, mag men in twijfelachtige gevallen aannemen 
dat de laatste ten grondslag ligt. Men bedenke echter, dat voor een Romein, 
die natuurlijk niet eerst in oratio recta dacht, het verschil veel geringer was 
dan voor ons. 

Is het noodig het potentiale karakter van de periode te doen uitkomen, 
dan kan men in de apodosis soms posse gebruiken (vgl. § 619, A. 1): 

(Germani dicunt:) 
Si nostram gratiam velitis^ Si suam gratiam Romani vel int, 

vobis utiles amici si mus. posse iis utiles esse amicos. 

Aanm. 5. Terwijl in het vóór-klassieke Latijn de zuivere vorm van de 
potentiale periode (met den coni. in protasis en apodosis: type si sit . ., 
sit) nog overheerschend is, behoudt ze in het klassieke Latijn dit overwicht 
slechts in den wetenschappelijken stijl (vooral in Cicero's philosophische 
geschriften) en wordt daarbuiten al meer verdrongen door de vormen met 
den indic. in de apodosis (typen si sit. ., erit en meer nog si sit. ., est)\ 
vgl. § 539, Aanm. i). 

Vandaar dat men in de oratio obliqua dikwijls ook den inf. praes. in 
de apodosis vindt (in de oratio recta dus: si sit . ., est: si sit . ., erit 
geeft hetzelfde als si sit . ., sit): 

(Legatorum haec fuit oratio:) 
Germani neqiie priores populo Germanos neque priores populo 

Romano bellum inferunt neque Romano bellum inf er re neque 
tarnen recusant, si lacessantur, tarnen recusare, si lacessantur, 
quin armis contendant. quin armis contendant. 

Una est spes salutis, 
s i eruptione facta extre- 
mum auxilium experiamini. 

Unam esse spem salutis docent 
(praes. hist.), si eruptione facta extre- 
mum auxilium experirentur. 

B. Potentialis van het verledene (coni. impf. in protasis en apodosis: 
§ 540 [541]). 

a) De protasis blijft onveranderd. 
b) In de apodosis komt de inf. fut.. 
De in § 540 aangehaalde zin uit Cicero (S. Rosc. 103) zou derhalve in de 

oratio obliqua aldus moeten luiden: Puto, Africanum, si sua res ageretur, 
testimonium non dicturum esse. 

Deze potentialis van het verledene echter, reeds in de oratio recta weinig 
gebruikt, is uit den aard der zaak in de oratio obliqua nog veel zeldzamer. 

30. Irrealis (coni. impf. of plusqpf. in protasis en apodosis: 
§ 541 [540]). 

a) De protasis blijft onveranderd: § 565. 
b) In de apodosis komt zoowel voor den coni. irnperf. 

(irrealis van het tegenwoordige), als voor den coni. plus- 
quamperf. (irrealis van het verledene) van het activum de inf, 
op -ururn {-urus) fuisse: 

1) Het klass. Latijn verschilt in dit opzicht van het Grieksch, waarin de vorm 

«t Etrj . ., sïrj av juist bijzonder veelvuldig is. 
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Si ratio esset Qaid censes? Si ratio esset 
in beluis^ non suo quaeque generi in beluis^ non suo qaasque generi 
plurimum tribuerent? plurimum tributaras fuisse? 

Neqae Car- Titurius clamitabat: neque Car- 
nutes interficiundi Tasgetii consilium nutes interficiundi Tasgetii consilium 
cep issent f neque Eburones^ fuisse capturos^ neque Eburones^ 
si Caesar adesset^ tanta cum si ille (Caesar) adesset^ tanta cum 
contemptione Romanorum ad contemptione nostri (Romanorum) ad 
castra venirent castra venturos (sc, fuisse). 

Veteres hac re usi Credo veteres hac re usuros 
essentf si nota esset fuisse, si nota esset. 

Caesar Quid vero Caesarem putamus, 
si divinasset fore ut in senatu si divinasset fore ut in senatu 
trucidatus iaceret, quo cruciatu ani- trucidatus iaceret, quo cruciatu ani- 
mi vitam egisset. mi vitam acturum fuisse. 

An ulla anus An tu censes ullam anum 
tam delira fuisset ut tam deliram futuram fuisse ut 
somniis crederet, nisi ista casu somniis crederet, nisi ista casu 
nonnunquam forte temere concur- nonnunquam forte temere concur- 
rerertt? rerent? 

Aanm. 6. Door dit gebruik van het part. fut. met fuisse is de irrealis 
in de oratio obliqua steeds duidelijk te onderkennen: de soms geuite 
meening, dat voor den irrealis van het tegenwoordige het part. fut. 
met esse gebruikt wordt, is niet juist. 

Aanm. 7. Voor den passieven irrealis en wanneer het werkwoord geen 
part. fut. heeft, moet men omschrijven door futurum fuisse ut met den 
coniunct. imperf. pass. (vgl. § 591, 60), doch deze zegswijze komt slechts 
een enkel maal voor: 

Nisi eo ipso tempore quidem nuntii Nisi eo ipso tempore quidem nuntii 
de Caesaris Victoria essent adlati, de Caesaris Victoria essent adlati, 
oppidum amissum esset. existimabant plerique futurum 

fuisse uti oppidum amitteretiir. 

Vgl. ook Cic. Tusc. 3, 69: Theophrastus moriens accusasse naturam 
dicitur, quod hominibus tam exiguam vitam dedisset: quorum si aetas 
potuisset esse longinquior, futurum fuisse ut omni doctrina horni- 
num vita erudiretur. 

Aanm. 8. De verba van kunnen, moeten enz. [possum, debeo, e. d.: 
§ 513) worden niet omschreven, maar komen (overeenkomstig het gebruik 
van den indicativus potui, waar wij zeggen: ik zou gekund hebben) 
eenvoudig in den inf. perf.: 

Plato si genus forense di- Platonemexisiimo,sigenusforensedi- 
cenditractarevoluisset,gravissime cendi tractare voluisset, gravissime 
et copiosissime potuerat dicere. et copiosissime potuisse dicere. 

Vgl. ook Caes. Gall. 1, 14, 2: Qui si alicuius iniuriae conscius fuisset, 
non fuisse difficile cavere. 
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HOOFDSTUK III. 

DE PARTICULAE. 

Onder den naam particulae {/nógia sc. Xóyov) vereenigt men het adver¬ 
bium, de praepositio en de coniunctio (§ 49). De grens tusschen deze 
w(rede)deeltjes" laat zich niet scherp trekken. Gelijk de praeposities van oor¬ 
sprong grootendeels adverbia van plaats zijn (§ 311, A. 1; § 628) en ook in 
het historische Latijn somtijds nog als adverbia gebruikt worden {ante te voren, 
post later enz.), zoo hangen ook adverbia en coniunctiones ten nauwste 
samen: vele coniunctiones zijn uit pronominale adverbia ontstaan (zie dc 
opm. vóór § 630), dikwijls wordt een zelfde woord èn als adverbium èn als 
conjunctie gebruikt (bijv. ut, ubi\ en somtijds is het moeilijk, uit te maken, of 
we met eene conjunctie, dan wel met een adverbium te doen hebben. 

A. HET ADVERBIUM. 

1) Algemeene opmerkingen. 

§ 621. Een adverbium kan eigenlijk slechts een verbum, een 
adiectivum of een ander adverbium bepalen, geenszins een 
substanti vum. 

Toch komt ook reeds in het klassieke Latijn somtijds een attribu¬ 
tief adverbium bij een substantivum voor, met name wanneer 
in dat substantivum het begrip van een adiectivum of een verbum 
opgesloten ligt. Zoo vindt men attributief gebruikte adverbia: 

d) zelden van plaats en van tijd: neque ictu comminus neque 
coniectione telorum (Cic. Caecin. 43); perpetuo sociis atque ami- 
cis (Cic. Verr. 5, 131); Centuripinum legatum et publice testem (op 
alle drie plaatsen bij Cicero om eene bijzondere reden, met het oog 
op de rhetorische symmetrie); zeer gewoon echter zijn in proza de 
adverbia numeralia bis, ter enz., ook primum, iterum, ter- 
tium enz. bij ambtsnamen: Q, Metellus illi Mario fortissimo viro 
et consuli et sextum consuli cedendum esse duxit; 

b) van graad: Hic consularem hominem admodum adulescens 
(oorspr. een partic.) in iudicium vocavit. - C. Marius, rusticanus vir, 
sed plane vir (Cic. Tusc. 2, 53). — Homo inertior, ignavior, magis 
vir inter mulieres (§ 629) proferri non potest (Cic. Verr. 2,192). - 
Duo rei publicae portenta ac paene fanera (Cic. prov. 2); quasi 
corpus (Cic. nat. deor. 1, 49). 

Dikwijls heeft het substantivum nog een adiectivum, pronomen of 
ander attributivum bij zich; het adverbium staat dan tusschen beide 
in, waardoor het duidelijk als attributivum gekenmerkt is en de uit¬ 
drukking minder hard wordt: homini illic nobilissimo (Caes. Gall. 1, 
18, 6); reliquis deinceps diebus (ibid. 3, 29, 1); ille maxime ludius 
die grootste pantomimist (Cic. Sest. 116); ille quasi verborum ambitus 
(Cic. deorat.3,186); in Ulo paene fato rei publicae (Cic.dom. 145), enz.: 

Ego ille pacis semper laudator, semper auctor, pacem cum 
Antonio esse nolo. 
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Aanm. 1. De betrekkelijke zeldzaamheid van deze constructie bij de 
klassieke schrijvers hangt daarmede samen, dat het Latijn niet, zooals het 
Grieksch, in het bezit is van een lidwoord, dat het attributieve gebruik 
van adverbia veel gemakkelijker maakt: ^ xóte vav^axia (vgl. het slot van 
de §). - Wanneer zij dan ook bij de dichters uit den tijd van Augustus en 
bij Livius eene veel grootere uitbreiding verkrijgt, dan is dit onge¬ 
twijfeld aan den invloed van het Grieksch te danken: vgl. bijv. Liv.3,39,4: 
Romulus . . . deincepsque reges (= regesque qui deinceps fuerunt): xal rovg 
ècfE^fjg fiaoïXéag. 

Aanm. 2. Veelvuldiger is het attributieve gebruik van adverbiale uitdrukkin¬ 
gen, bestaande uit eene praepositie met haar casus: vgl. daarover § 629. 

§ 622 [623]. Gelijk vroeger (§ 352) uiteengezet werd, zijn de meeste adver¬ 
bia niet anders dan versteende casusvormen van adiectiva, substantiva en 
pronomina. De grens tusschen casusvorm en adverbium is niet vast en 
wordt dikwijls door de individueele opvatting bepaald; zoo heet bijv. noctu 
een adverbium, nocte een abl. temp. (§ 444), omdat het laatste een gebruikelijke 
casusvorm is, het eerste niet. Ook kan het van het taaleigen afhangen, of men 
adverbia bezigt of niet. 

Zoo moeten wij dikwijls Latijnsche adverbia door een subst. met eene 
praep. weergeven: domi bellique in vredes- en in oorlogstijd; viritim man 
voor man, sponte uit eigen beweging, enz.. 

Omgekeerd staat in het Latijn, waar wij een adverbium gebruiken, dikwijls 
een substantivum in den abl. (vgl. § 456) of met eene praepositie: 

casu toevallig, cursu snel, voluntate vrijwillig; 
ex improviso onvoorziens (ook: voor de vuist); ad verbum woordelijk, 

per litteras schrifte 1 ijk, enz.: 

Plato philosophos ne ad rem publicam quidem accessuros patat nisi coactos. 
Aequius autem erat id voluntate fieri (Cic. off. 1, 28). 

§ 623 [622]. Met den oorsprong der meeste adverbia uit casusvormen hangt 
het samen, dat niet zelden de relatieve (en ook de demonstratieve) pro¬ 
nominale adverbia van plaats, als unde, ubi, quo (ook inde, ibi, eo, hinc), 
evenals in onze taal, de plaats innemen van den casus (met of zonder prae¬ 
positie) van een pronomen. 

Meestal hebben zulke adverbia op plaatsen betrekking (zeer veel op steden); 
op personen slaat bijna alleen unde, en dan nog zeer zelden op bepaalde 
personen: his locis, ubi (Caes. Gall. 2, 35, 3); unde discerem neminem (Cic. 
Catil. 12); eo (= in eos carros: Caes. Gall. 1, 51, 3); - echter ook: kuc (= 
ad hos) adiecerat (Caes. civ. 3, 4, 6); eorum, quo (Gall. 5, 14, 5); eos, quo 

(Cic. Verr. 4, 38), enz.: 
Vobis font es, unde hauriretis, atque itinera ipsa putavi demonstranda (Cic. 

de orat. 1, 203). 
Dicit ille Pythius Apollo, se esse eum, unde omnes consilium expetant 

(Cic. de orat. 1, 109). - Adsunt Athenienses, unde humanitas, doctrina, 
religio, f rages, iura, leges ortae putantur (Cic. Flacc. 62). 

Aanm.. Dit gebruik, dat zijn oorsprong schijnt te hebben in de kanselarij¬ 
en gerechtstaal (vgl. bijv. omnibus unde (= a quibus) petitur, de gedaag¬ 
den: Cic.epist. 7,11,1), heeft in het latere Latijn groote afmetingen aange¬ 
nomen: het Fransche dont is uit de unde ontstaan, en uit inde, y uit ibi. 
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2) Bijzonderheden over de modale adverbia. 

a) Negatieve, 

§ 624. Het Latijn bezit drie ontkennende bijwoorden van 
wijze: nön^ né^ haud^ die zich als volgt onderscheiden: 

1) Nön ontkent objectief, loochent eene werkelijkheid, en is 
zoowel zins- als begripsnegatie: Quis tam non gemuit? (Cic. 
Mil. 16). - Si dolor deponi potest, etiam non suscipi potest (Cic. 
Tusc. 3, 66). - Hoe quale est, a non sapiente explicari sapientiam 
(Cic. ac. 2, 115). ~ Platonem non iniuria Dicaearchus accusat (Cic. 
Tusc. 4, 71). - ab homine non inurbano, - leges non iure roga- 
tas tollere. 

Als zinsnegatie gebruikt men het in alle oordeelende (mede- 
deelende) en vragende zinnen, ’tzij ze een indicativus of een 
coniunctivus bevatten; als begripsontkenning kan het in alle 
soorten van zinnen voorkomen, ook in begeerende (wen- 
schende en bevelende); bovendien moet het overal staan, waar de 
nadruk ligt op de ontkenning (§ 521 Aanm.). 

Aanm. 1. Non is de gewone ontkenning, die overal staan kan, waar 
krachtens de onder 2) gegeven regels niet nê gebruikt moet worden. Dat 
het echter niet de oorspronkelijke negatie is, blijkt reeds uit zijn vorm: 
het is waarschijnlijk eene samenstelling van nè (A. 6) en unam {^né-oenom 
[vgl. § 10, 12], *noinom, noenum: men zou dus eig. nün verwachten): 
vgl. ons niet, Duitsch nicht, uit ne wiht. 

Aanm. 2. a) Non wordt in het Latijn dikwijls gebruikt, waar wij ons 
anders uitdrukken: 

Non est consilium in volgo, non discrimen, non diligentia (geen). — 
Hunc iudicat non esse consulem (geen). 

Quam non hoe weinig; usque eo non: zoo weinig: Quam id te 
non decebat Hoe weinig paste dit voor u. — Epicurus in Phalaridis 
tauro si erit, dieet: quam hoe non euro! — Usque eo non fuit popu~ 
laris, ut bona solus comesset, 

b) Wanneer wij omgekeerd in uitroepen met positieven inhoud die 
met een vraagwoord beginnen, eene ontkenning invoegen, dan moet in 
het Latijn in zulke zinnen non achterwege blijven, daar het alleen in 
werkelijk ontkennende zinnen staan kan: Quanta eius est stultitia: 
Hoe groot is niet zijne dwaasheid! 

Aanm. 3. Over de plaats van non vgl. § 680. Hier zij opgemerkt, 
dat bij tegenstellingen non zelden aan ’t einde van den zin staat: 
men herhaalt dan liever het werkwoord of gebruikt non item: Haec 
armis restitui fortasse possunt, auctoritate non possunt. — Hoe Herculi 
potuit fortasse contingere, nobis non item. 

Aanm. 4. Over non in antwoorden vgl. § 650. 

Aanm. 5. In plaats van non staat bij verba (zelden bij adjectiva) soms, 
met meer nadruk, nihil volstrekt niet (eig.: in niets, in geen enkel 
opzicht): Nihilne tibi venit in mentem existimationi tuae consulere? nihil 
denique capiti ac fortunis tuis providere? Cic.Verr.3,131. Zie ook §583^, zin 2. 



§ 624. PARTICULAE. ADVERBIUM. 447 

2) Nè daarentegen ontkent subjectief, loochent eene wensche- 
lijkheid, en is daarom alleen zinsontkenning. 

Het wordt gebruikt in alle begeerende (wenschende en bevelende) 
zinnen, tenzij de ontkenning den nadruk heeft (§ 521 Aanm.) of bij, 
één enkel woord behoort (begripsnegatie is). 

Derhalve staat nê: 
A. in negatieve hoofd zinnen 

10 met een coni. optativus (§ 518); 
20 met een coni. hortativus en prohibitivus (§ 519); 
30 met een coni. concessivus (§ 521); 

B. in de volgende negatieve bijzinnen: 
I. 10 in voorwaardelijke wenschzinnen met dum^ dummodo 

en modo (§ 543); 
2® in het oudere Latijn, vooral na positieve ww. en met nadruk, bij 

ut (voor het latere enkele /i^: § 548, A. 2); 

II. (met overgang tot conjunctie: dat niet, opdat niet): 
10 in eigenlijke finale bijzinnen en finale voorwerpszinnen 

(voor het oudere ut nê: § 548); 
20 na verba impediendi en metuendi (§§ 550 en 551). 

Aanm. 5. Bij den coniunct. dubitat. (§ 521) staat non, omdat de 
ontkenning den nadruk heeft; evenzoo bij ut concessivum (§ 546 
Aanm.), niettegenstaande de onafhankelijke coniunct. concess. në heeft 
(§ 520): vgl. § 521 Aanm. en § 546 Aanm.. 

Aanm. 6. Gelijk vroeger reeds bleek (vgl. bijv. § 322 Aanm.), is në 
een andere vorm (Ablautsvorm: § 13 Aanm., § 322 Aanm.) van në, de., 
oorspronkelijke ontkenning die in het oude Latijn ook in niet-begee- 
rende zinnen ' gebruikt werd (vgl. nog bij Lucr.: crescere në possunt 
fruges) en in de klassieke taal nog in samenstellingen als nëfas, nëqueo, 
nëscio e. d., ook in nëque, voortleeft (§ 329, A. 2). 

Als algemeen (niet slechts subjectief) ontkennende partikel is nè, be¬ 
halve in samenstellingen als nëquam, nëquaquam, nëquiquam e. d. (§ 322 
Aanm.), nog bewaard 'm në_quidem niet eens, zelfs niet, dat ook 
in oordeelende zinnen staat. Het woord of de woorden waarop nadruk 
valt, worden tusschen në en quidem ingesloten: Ne si cupiam quidem, 
possiim. — ne hoe quidem niet eens dit. 

Aanm. 7. Van het ontkennende në\s wel te onderscheiden het beves¬ 
tigende né voorzeker (verkeerdelijk soms nae geschreven: § 329, A. 2), 
dat alleen vóór een pron. pers. of demonstr. staat en altijd in 't begin 
van den zin (in den regel van zulk een die op een voorwaardelijken zin 
volgt of daaraan voorafgaat): ne ego, ne tu, ne ille enz.: Ne tu, si id 
fecisses, melius famae tuae consuluisses (Cic. Phil. 2, 3). — Ne ego multa 

timeo (Cic. Att. 7, 4, 3). 

3) Haud (ook haat) niet, in 't geheel niet, juist niet, wel 
niet, is vrijwel alleen begrips-, zelden zins-ontkenning. Het wordt 
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echter over het geheel in het klassieke proza weinig gebruikt (be¬ 
halve bij scio). 

tiaud staat: 
a) het meest bij pronomina en pronominale adiectiva en adverbia, 

als quisquam, ulluSf qiiaquam, unquam, usquam; 
b) verder bij adiectiva en adverbia die een meer of minder in hun 

begrip toelaten, als: multas, magnas, mediocris, longus, dubias; dia, procul, 
param, paalo en malto (bij een compar.), facile, satis, sane, enz.; 

c) zelden bij verba (met overgang tot zinsontkenning): haad dubito ik 
aarzel niet, haud amo, haud assentior, enz., veelvuldig slechts in de uitdrukking 
haud scto, an ik weet niet,* of (§ 64Q). 

§ 625. a) Twee negaties in denzelfden zin heffen in het 
algemeen elkander op en geven dus eene bevestiging: non possam 
non ik kan niet nalaten, ik moet wel; non sum nescius, 
non ignoro ik weet zeer wel {litotes: § 667, 60); non inutilis] 
ook metuo ne non = metuo ut (§ 551), enz.: 

Qui mortem in malis ponit, non potest eam non timere. - Ne 
Heet quidem tibi iam tantis rebus gestis non tui similem esse. 

Men lette hierbij in het bijzonder op het gebruik van non in ver¬ 
binding met nemo, nullus, nihil, nu nqaam, nusquam: staat 
non na deze woorden, dan is het zinsnegatie; staat het ervóór, dan 
ontkent het slechts deze woorden zelf, waardoor de beteekenis 
natuurlijk eene andere wordt: 

nemo (nullus) non .... ieder, maar: non nemo (nullus) menigeen 
nihil non .... alles, » : non nihil iets 
nunquam non .... altijd, : non nunquam somtijds 
nusquam non .... overal, n : non nusquam ergens: 

nemo non videt niemand ziet het niet, d. i. ieder ziet het, maar: 
non nemo videt niet-niemand ziet het, d. i. menigeen ziet het: 

Ut Antonius rediit in Italiam, nemo non magno in periculo Atti- 
cum putarat, — Non nemo aut ignominia adfectus aut iudicio 
turpi convictus honis suis utitur. 

Aanm. 1. Wat de verbinding van neque (nee) en non aangaat, merke 
men nog op, dat Cicero neque en non steeds scheidt, en neque [nee)... non, 
en zeker, wel, bij hem overal zinnen verbindt, nergens afzonderlijke 
woorden: Neque haec tu non intellegis (S. Rosc. 15). Van Vergilius af 
vindt men echter zeer dikwijls nee non, ook tot verbinding van afzonder¬ 
lijke woorden, als eenvoudig synoniem van et. 

Aanm. 2. De regel, dat twee negaties eene (meest sterkere) bevestiging 
geven, geldt als zoodanig eerst voor de meer logische klassieke taal; 
voor het archaïsche Latijn, dat dichter bij de volkstaal staat en in verband 
daarmede veel minder streng logisch is, laat hij zich nog niet stellen: bij 
Plautus, Terentius, Cato e. a. (ook bij de latere archaïseerende schrijvers) 
vindt men herhaaldclijk twee negaties (min of meer pleonastisch) gebruikt 
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om eene versterkte ontkenning uit te drukken (evenals in het Grieksch); 
en ook in het klassieke Latijn liet zich dit oorspronkelijk in de omgangs¬ 
taal thuis hoorende gebruik niet geheel verdringen: 

Haud nolo (Plaut. Trin. 1157). — Lapideo sant corde multi, quos non 
miseret neminis (Enn. Sc. 139 V.). - Neque tu haud dices tibi non 
praedictum (Ter. Andr. 205). 

Nee numquam (Catull. 48, 4). ~ Haud impigre energiek (Liv.). — 
Neque locum excusatio nullum haberet (Bell Afr. 8, 4). [De gevallen in 
goed proza zijn overigens veelal twijfelachtig]. 

In de moderne talen laat zich iets dergelijks opmerken. Zoo leest men 
bijv. bij Lessing in de Emilia Galotti: „nicht ohne Missfallen," waar be¬ 
doeld is: „mit betrachtlichem Wohlgefallen" (de uitdrukkingen „nicht ohne 
Wohlgefallen” en „ohne Misstallen" zijn dooreengehaald). En ook in onze 
spreektaal zeggen wij bijv., logisch onjuist, maar psychologisch verklaarbaar: 
„ik heb niets geen honger". 

b) Wanneer echter eene voorafgaande algemeene negatie door 
twee of meer volgende tegenover elkaar staande ontkenningen (ge¬ 
woonlijk neque . . neque . .) alleen nader bepaald en in bijzon¬ 
derheden ontwikkeld wordt, zoodat de laatste aan de eerste 
ondergeschikt zijn, heffen zij elkander natuurlijk niet op: 

Nemo unquam neque poeta neque orator fuit, qui quemquam 
meliorem quant se arbitraretur; hoe etiam mails contingit. - Nihil 
tam tutum ad custodiam nee fieri nee eogltarl potest - Nihil est 
Ulo mihi nee earius nee iueundius. - Caesar neg at neque honestius 
neque tutius mihi qulequam esse quam ab omni eontentione abesse. 

Hetzelfde geldt, wanneer de tweede ontkenning në . , quidem 
is (§ 624): 

Non enim praetereundum est ne id quidem. - Nunquam illam 
ne minima quidem in re offendi. 

b) Confirmatieve, 

§ 626. 1) Quidem dient om een woord meer te doen uit¬ 
komen en staat altijd als enclitica (§ 47) on middel lijk na dit 
woord; het wordt vooral gebruikt na pronomina, en voorts 
na coniunctiones: eum quidem^ quando quidem (quandoquidem)^ 
quoniam quidem, si quidem (siquidem), enz.. Ofschoon het uit zich zelf 
alleen een begrip meer op den voorgrond stelt, krijgt het in het ver¬ 
band dikwijls eene bepaalde beteekenis: beperkend, concessief of adver- 
satief, verklarend of aanvullend. De vertaling is dienovereenkomstig 
zeer verschillend: zeker, ongetwijfeld, juist; ten minste, wel, 
wel is waar, echter; en wel, namelijk: 

Est illud quidem vel maximum animo ipso animum videre. — 
Catonem quis nostrorum oratorum, qui quidem nune sunt^ legit? - 
Multa utilia illa quidem (§ 479, A. 4) sunt, sed non honesta. - 
Aristoteles quidem ait omnes ingeniosos melaneholieos esse. 

WOLTJER, Lat. Gramm. 6e druk. 29 
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Aanm. 1. Over nè . . quidem zie § 624. 

Aanm. 2. Een versterkt quidem is ëquidem (§ 479, A.4); het wordt 
in den regel gezet in de plaats van ego quidem, maar kan ook met 
andere personen cn met nos verbonden worden (echter niet bij Cicero), 
zelfs ook nog ego bij zich hebben; eindelijk heeft het op de geheele 
gedachte betrekking, niet, zooals quidem, op een enkel begrip: 

lam pridem equidem nos vera vocabula rerum amisimus. 

§ 627. 2) Certö en certê zeker, gewis. 
1. Certö wordt als modaal bijwoord bij een verbaal begrip 

gebruikt om de zekerheid daarvan uit te drukken, in goed proza 
echter alleen bij scio: certo scio ik weet met zekerheid (als iets 
zekers), stellig (Hoe weet ik? Zeker, Fransch: certainement). 

Certê daarentegen drukt de zekerheid uit van de geheele ge¬ 
dachte, en behoort dus bij den geheelen zin: buiten kijf, in 
elk geval: certe scio = certam est me scire^ het is zeker dat ik 
weet; voorzeker, in elk geval weet ik (ik verzeker van mij zelf, 
dat ik weet); certe is est hij is het zeker: 

ld dubium esse nemini vestram certo scio. 
Mors certe servituti anteponenda est - Qaicqaid non Heet, certe 

non oportet. - Si deus scit, quid fortuito futurum sit, certe eveniet; 
sin certe eveniet, nulla fortuna est 

2. Dikwijls bevestigt certê echter slechts onder voorbehoud, 
inzooverre het tegenover iets wat wellicht niet vaststaat, eene gedachte 
stelt die toch in elk geval zeker is; het krijgt in dit geval dus 
beperkende kracht, en kan vertaald worden door: toch zeker, 
in elk geval, althans, ten minste (du moins). Van het eveneens 
beperkende sa!tem onderscheidt het aldus gebruikte certe zich daardoor, 
dat saltem eene beperking in maat, getal, graad, een afdalen van 
het meerdere tot het mindere uitdrukt en op een enkel begrip be¬ 
trekking heeft, niet, zooals certe, op de geheele gedachte: 

Forsitan hoe, quod dicturus sum, mirabile auditu esse videatur, sed 
certe id dicam, quod sentio. — Quamvis non fueris suasor et impulsor 
profectionis meae, approbator certe fuisti. - Quo quid sit beatius, 
mihi certe in mentem venire non potest - Res fortasse verae, certe 
graves, non ita tractantur, ut debent. 

Eripe mihi hunc dolorem aut minue saltem aut consolaiione aut 
consilio. - Parcite oculis saltem me is. 

Aanm. 1. Het onder 1 besproken onderscheid van certo en certe wordt 
niet steeds in acht genomen: zoo gebruikt Caesar certe ook in den zin 
van certo, dat hij geheel vermijdt; Vergilius en Horatius evenzoo. 

Aanm. 2. Sterker dan het beperkende certe zijn de verbindingen at certe, 
sed certe, certe tarnen: Si minus sapientes tulit civitas, at certe summa 
laude dignos. 

3) Over ver o vgl. § 650. 
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B. DE PRAEPOSITIO. 

§ 628. Gelijk in § 311, A. 1 opgemerkt werd, zijn bijna alle praeposities 
oorspronkelijk adverbia van plaats, die de richting van de door het 
verbum uitgedrukte handeling (welke uit den enkelen casus van het substan- 
tivum niet altijd duidelijk bleek: monte ire kon bijv. zoowel van, als uit 
den berg gaan beteekenen) nader bepaalden :* Hij gaat den berg op, Hij gaat 
den berg af. De stad ingaan, de stad uitgaan. Sommige praeposities komen 
ook later nog als gewone adverbia voor (vgl. § 311, A. 1): zoo ante 
en post (§ 430), contra daarentegen, circiter ongeveer, prope en propter in de 
nabijheid, iaxta daarnaast, intra, extra, supra, ultra. 

Deze adverbia konden nu echter 'tzij tot het verbum, 'tzij tot een casus 
van een substantivum in zoo nauwe verbinding treden, dat ze daarmede 
tegenover de andere deelen van den zin syntaktisch eene eenheid vormden 
(ad ver ba Ie en ad nominale praeposities). 

Geschiedde het eerste, dan werden ze onmiddellijk vóór het werkwoord geplaatst 
en konden zoo ten slotte daarmede verba composita vormen, die in proza 
onscheidbaar waren, in de poëzie echter somtijds in hun bestanddeelen konden 
worden opgelost (tmesis): urbem inire (naast domum ire), animum inducere. 

De voorzetsels in den zin waarin we dezen term gewoonlijk verstaan (adno¬ 
minale praeposities), ontstonden, doordat de hier bedoelde adverbia zich nader 
aansloten bij den casus van het substantivum: waar immers uit den aard der 
zaak de beteekenis van het adverbium met die van den casus waarbij het zich 
aansloot overeenstemmen moest, en dus sommige adverbia alleen bij dezen 
casus staan konden, andere alleen bij genen (zoo paste dê alleen bij een abl., 
ad alleen bij een acc.), moest deze aansluiting op den duur een soort syntak- 
tische verschuiving ten gevolge hebben en het gevoel ontstaan, dat de casus 
van het adverbium afhankelijk was, er door geregeerd werd. 

In het Latijn dat wij kennen, heeft dit gevoel zich in die mate geconsoli¬ 
deerd, dat we hier inderdaad, zonder onjuist te zijn, van regeering der casus 
door praeposities kunnen spreken; dat echter oorspronkelijk de casus uitslui¬ 
tend door de natuur van het verbum, of wil men, door zich zelf bepaald 
werd en de erbij staande praepositie alleen de door den casus uitgedrukte ver¬ 
houding aanschouwelijker en scherper uit deed komen, blijkt duidelijk daaruit, 
dat eene zelfde praepositie bij verschillende casus staan kan. 

In het klassieke Latijn geldt dit in hoofdzaak nog slechts van in en sub) aan¬ 
vankelijk moet echter de vrijheid, praeposities met verschillende casus te verbinden, 
veel grooter geweest zijn: zoo bewijzen adverbia alsposthdc, posted, intered e.d., 
dat post en inter eens niet alleen een acc., maar ook een abl. bij zich konden 
hebben; eveneens vindt men in inscripties bij ob nog dikwijls den abl., en leest 
men in het Senatuscons. de Bacch. arvorsum ead (= adversus ed). 

Aanm. 1. Wat hier over het ontstaan van de «regeering" der voorzetsels 
gezegd is, heeft eigenlijk alleen betrekking op de echte praeposities: de 
zoogen. onechte zijn tot adverbia versteende casus, die van meet af een 
anderen, van hen afhankelijken casus van een substantivum als aan¬ 
vulling behoefden; vgl. bijv. causd c. gen. (patris causd: § 405, b), 
waar het adnominale karakter van den gen. uit de verbinding med causd 
nog duidelijk herkenbaar is. 

De onderscheiding in eigenlijke en oneigenlijke praeposities heeft echter 
weinig belang, daar eenerzijds voor het historische Latijn alleen causa, 
gratia, instar en ergo als oneigenlijke voorzetsels in aanmerking komen, 

29* 
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aan den anderen kant echter onder de eigenlijke praeposities wier afleiding 
bekend is, er zijn, die naar hun oorsprong tot de oneigenlijke zouden 
moeten worden gerekend, maar doordat men zich dien oorsprong niet meer 
bewust was, allengs geheel in (eigenlijke) praeposities overgingen: zoo is 
de acc. bij secundum {secundum naturam) uit dien bij sequor te verklaren 
(vgl.§605, A. 1), en zijn ook versus (lett.: die zich ergens heen gekeerd heeft) 
en trans (eig.: overschrijdend) oorspr. participia bij transitieve werkwoorden; 
toch gelden secundum, versus en trans geheel als eigenlijke praeposities en 
wordt hunne verbinding met den acc. niet anders gevoeld dan bij oorspron¬ 

kelijke praeposities als ad en in. 

Aanm. 2. Evenals in andere talen neemt in het latere Latijn met het 
afslijten der naamvallen het gebruik der voorzetsels meer en meer 
toe: de accusativus wordt een soort universeele casus voor alle 
praeposities, onverschillig welke hun beteekenis is: de sua facta, cum multa 
milia (Commodianus); de syntaktische betrekking wordt nu (evenals in 
onze taal) alleen door de praepositie bepaald, in het geheel niet meer 

door den casus van het substantivum. 
De Romaansche talen bezitten nog slechts één casus, die als nom. en acc. 

dienst doet, terwijl genet, en dat. uitgedrukt worden door de plaatsing 

van de (vgl. Fr. de) en ad (vgl. Fr. a) vóór dezen naamval. 

Van de Latijnsche naamvallen worden slechts twee met voorzetsels 
verbonden: de accusativus en de ablativus. De bijzonderheden 
daaromtrent zijn bij de leer der casus behandeld: vgl. §§ 390; 433-435; 
445-450; 458 en 459 (eene opsomming van alle praeposities vindt men 

in de Buigingsleer: §§311 vlgg.). 
Hier zij nog een en ander opgemerkt omtrent het gebruik der 

voorzetsels in het algemeen. 

§ 628fl. 1. Plaats. Daar de praepositie de door den casus van het nomen 
zelf uitgedrukte beteekenis aanvankelijk alleen scherper deed uitkomen, is hare 
natuurlijke plaats niet vóór, maar onmiddellijk achter het substantivum; 
en dat ze daar oorspronkelijk in den regel ook stond, bewijzen de oud-Italische 
dialekten, waarin men nog dikwijls een voorzetsel na zijn casus geplaatst vindt. 

Naarmate echter het gevoel sterker werd, dat de praepositie het nomen niet 
slechts begeleidde maar ook regeerde, werd het meer en meer regel, haar onmid¬ 
dellijk aan het nomen vooraf te laten gaan, en in het klassieke Latijn is dit 
(evenals in het Attische proza) hare gewone plaats: vandaar de naam prae- 
positio (eene letterlijke vertaling van ngó^eoig). 

Verbindingen als mecum, quicum, quibuscum enz. (§ 312, A. 2), ook quo de, 
quos inter e. d., herinneren echter nog aan de oude plaatsing. (Men bedenke 
dat het karakter van het pron. relativum meebrengt dat het gaarne op de 
eerste plaats staat.) De dichters zijn uit den aard der zaak in de plaatsing der 
praeposities achter hun substantivum (anastrophe) vrijer, vooral bij meer¬ 
lettergrepige voorzetsels. Bij versus en tenus is ook in het klassieke proza de 

postpositie regel. 
Vgl. verder § 678 met de Aanm.. 

§ 628^. 2. Herhaling. Wanneer dezelfde praepositie bij 
twee of meer substantiva behoort, wordt zij nu eens vóór ieder 
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substantivum herhaald, dan weer slechts éénmaal geplaatst. Vaste 
regels laten zich hier niet geven, daar veel afhangt van het spraakgebruik 
en de subjectieve opvatting van den schrijver. 

In het algemeen kan men echter het volgende zeggen: 

A. De praepositie staat in den regel slechts éénmaal: 
10 wanneer de begrippen als bijeenhoorend en eng verbonden, als 

eenheid worden opgevat: !n formis aliis dignitatem messen aliis (d. i. in 
formis aliis) venustatem (Cic. off. 1, 107); vooral dus met et, aique, -que: 

zie onder 20; 
20 wanneer ze door et, atque of -que verbonden zijn, ook al wil men ze 

niet tot eene eenheid samenvatten, en zelfs indien ze ongelijksoortig zijn: in 
lahore ac dolore (Cic. Tusc. 5, 41); ab Arvernis Sequanisque (Caes. Gall. 1,1, 5); 
qui ex animo constet et corpore (Cic. nat. deor. 1, 98); in cantu ipso ac vocibus 

(Cic. rep. 2, 69): 

Misericordia utilis est ad opem ferendam et calamitates hominum suble- 

vandas, - Virtus eadem in homine ac deo est. 

Zoo ook bij aut : in proelio aut fuga (Caes. Gall. 2, 35, 3). 

30 bij apposities: 

Cum duobus ducibus de imperia in Italia est decertatum, Pyrrho et Han~ 
nibale. — Aristoteles tribus in generibus rerum versari rhetoris officium puta- 

vit, demonstrativo, deliberativo, iudicialL 

40 in vragen vóór een pron. interrogativum, wanneer dit dezelfde 
praepositie zou moeten hebben als het voorafgaande substantivum, en in beide 

zinnen hetzelfde werkwoord voorkomt of gedacht moet worden: 

A love incipiendum putat. Quo love? 

Aanm.. Hetzelfde geldt, wanneer het substantivum niet herhaald wordt: 
A rebus gerendis senectus abstrahit. Quibus? (Cic. Cato 15). 

Evenzoo staat gewoonlijk de praepositie slechts éénmaal vóór een enkel 
pronomen relativum onder gelijke omstandigheden: 

In ista sum sententia, qua te fuisse semper scio. 

B. Daarentegen wordt zij gewoonlijk herhaald, wanneer de begrippen als 
op zich zelf staand of elkaar uitsluitend moeten uitkomen, zoo vooral 
bij et . . et, aut , . aut, nee . . nee, non modo . . sed etiam, na sed, nisi, e. d., 
kortom bij alle niet zuiver copulatieve verbindingen, en bij asyndeta adversa- 
tiva (§ 664, A. 3): et ex urbe et ex agris (Cic. Catil. 2,21); non solum a me, 
sed etiam a senatu (Cic. ibid. 3, 4): 

Nunc ades ad imperandum vel ad parendum potius (Cic. epist. 9, 25,2). - 
In altera venustas, in altera dignitas (Cic. off. 1, 130). 

C. Bij asyndetische opsommingen kan beide: Naiura sumus apti ad 
coetus, concilia, civitates', maar: cum Antiocho, cum Philippo, cum Aetolis, 

cum Poenis (Cic. Manil. 14). 

§ b2%c [§ 678, A. 2]. 3. Eén substantivum kan niet van 
twee voorzetsels afhangen: het substantivum wordt in den regel 
bij het tweede voorzetsel herhaald of door het pronomen is weer 
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opgenomen; dus niet: ante postve adem, maar: ante adem postve eam\ 
zoo ook: in urbe et extra urbem (in dit geval kan men ook zeggen: 
in urbe et extra, daar extra ook als adverbium gebruikt wordt). 

§ 629. 4. Veel meer dan een enkel adverbium (§ 621), wordt eene 
praepositie met haar casus als attribuut bij een substantivum 
gevoegd. 

a) Dit gebeurt vooral bij substantiva verbalia, waarbij men 
ter verklaring kan aannemen, dat ze in het bewustzijn verbonden wor¬ 
den met het werkwoord waarvan ze zijn afgeleid: reditus in patriam 
(omdat men zegt: redire in patriam), fuga ex urbe, excessus e vita; 
civium improborum impetus in me (Cic. Att. 1, 20, 2); sermo tuus 
contra Epicurum (Cic. nat. deor. 3, 2); commoratio in una re 
(Cic. de orat. 3, 202); contentio mea pro Milone (Cic. epist. 3, 10,10); 
opinio de diis immortalibus (Cic. nat. deor. 3, 11) enz.. 

b) Ook in andere verbindingen echter is deze constructie 
vrij veelvuldig, met name: 

a) bij substantiva die eene gezindheid of gemoedsgesteldheid 
te kennen geven, wanneer daarbij een der praeposities in (§ 446), 
adversus, erga of contra met een ander subst. in den acc. behoort 
om het voorwerp dier gezindheid aan te geven: benevolentia 
erga amicos, pietas adversus deos: Quid dicam depietate 
in matrem, liberalitate in sorores, bonitate in suos, 
iustitia in omnes? (Cic. Lael. 11); 

P) wanneer het attribuut stof, plaats of tijd aangeeft: solarium 
vel discriptum vel ex aqua (Cic. Att. 9, 5, 1); pocula ex auro 
(Cic. Verr. 4, 62); Capuam et urbes circa Capuam (Cic. agr. 
1, 22); tempus post mortem] 

y) dikwijls met cum en vooral met sine als praepositie in het attri¬ 
buut, metname ter omschrijving van ontbrekende adiec- 
tiva: vitae cultus cum elegantia et copia (Cic. off. 1, 25); 
ignavus ac sine animo miles (Cic. Att. 1, 18, 5); hominem 
sine re, sine fide, sine spe, sine sede, sine fortunis, 
ore, lingua, manu, vita omni inquinatum (Cic. Cael. 78); 
lectio sine ulla delectatione. (Zoo ook: utilis et e re pu- 
blica civis (Cic. Phil. 8, 13)]; 

ö) verder nog: de dolo malo formulae (Cic. off. 3, 60); in libro 
quinto de natura deorum (Cic. nat. deor. 1, 123), enz.. 

c) Toch is in het klassieke Latijn het gebruik dezer constructie 
nog beperkt. Kan men haar vermijden, door toevoeging van een 
participium of een pron. rel at. met een verb. finit. als steun, of 
ook door in plaats van de praepositie met haar casus een adiectivum 
(§ 465, A. 2) of een gen et i vu s te bezigen, dan doet men dit over 
het algemeen liever. Dus als regel: 

bellum cum Persis ges turn of quod cum Persis fuit {ges turn 
est) de oorlog tegen de Perzen; urbs in Gallia sita eene stad 
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in Frankrijk; Ciceronis libri qui sant de philosophia Cicero's 
boeken over de wijsbegeerte; 
Themistocles Atheniensis^ bellum Mithridaiicum ^ bellam civile ; 
Marianum somnium de Marius betreffende droom (Cic. div. 2, 67); 
Victoria belli de overwinning in den oorlog; hostiam spolia; earutn 
reram disputatio, enz.. 

d) Heeft het regeerende substantief nog een attribuut (adjec¬ 
tief of genetief) bij zich, dan kan men de constructie vergemakkelijken, 
door de praepositie met haar casus tusschen dit attribuut en 
het substantivum in te plaatsen: 

Caesaris in Hispania res secandae (niet: Caesaris res sec. in 
Hisp.) Caesars voorspoed in Spanje; Ciceronis de philosophia 
libri; mens in te amor; nostra incredibilis apad Tenedum 
pugna illa navalis (Cic. Arch. 21); quidam ante portam oppidi 
Gallas, enz.. 

C DE CONIUNCTIO. 

De coniunctiones (gelijk de Romeinsche taalgeleerden het Grieksche 

weergaven) zijn onverbuigbare woorden die zinnen, en (voorzoover de 
nevenschikkende voegwoorden aangaat) ook dikwijls zinsdeel en, verbinden. 

Oorspronkelijk bediende men zich van enkelvoudige zinnen, die eenvoudig 
naast elkander werden geplaatst, zonder eenige verbinding (vgl. §664, 
A. 1); daarbij bleef het aan dengene voor wien het meegedeelde bestemd was, over¬ 
gelaten, zelf den logischen samenhang der zinnen uit hun inhoud op te maken; 
voor een hoorder is dit over het algemeen gemakkelijker dan voor een lezer, daar 
de eerste nog de hulp heeft van stem, gebaar, tempo, enz.. Deze «asyndetische" 
zinsbouw hoort dus allereerst thuis in de omgangstaal en in de meer eenvou¬ 
dige schrijftaal als die van de comedie, die zich nauw bij de spreektaal aansluit; 
ook de literaire kunsttaal maakt er echter gebruik van, dan evenwel om een 
bepaald effect te bereiken (§664): zoo bijv. de geschiedschrijvers in levendige schil¬ 
deringen: vgl. bijv. Caes. Gall. 5, 40: Mittuntur ad Caesarem confestim ab 
Cicerone litterae . .; obsessis omnibus viis missi intercipiuntur. Noctu .. turres .. 
excitantar incredibili celeritate; quae deesse operi videbantur, perficiuntur. Hostes 
postero die . . castra oppugnant, fossam complent. Eadem ratione qua pridie 
ab nostris resistitur, enz.. Soms wordt de innerlijke samenhang tusschen zelf¬ 
standige zinnen althans eenigszins aangednid door de anaphora (§664, A. 2). 
Gewoonlijk echter drukt men deze logische verhouding opzettelijk uit door 
middel van coördineerende conjuncties. 

Van anderen aard zijn de onderschikkende voegwoorden, die de logische 
verhouding van hoofd- en bijzinnen nader bepalen. Gelijk reeds meer dan 
eens opgemerkt werd (zie blzz. 339, 340, 348, 353 enz), is het onderschik¬ 
kende zinsverband (hypotaxis) uit het nevenschikkende (parataxis) 
ontstaan: ook zinnen die naar hun inhoud andere zóó aanvulden of bepaalden, 
dat ze daarmede als het ware een eenheid vormden, zakelijk een deel er van 
waren en dus feitelijk eraan ondergeschikt (bijv. doordat ze den grond voor de 
hoofdhandeling aangaven: zie voorbeeld op blz. 339), hadden aanvankelijk toch 
den vorm van hoofdzinnen. Allengs echter ontstond de behoefte, deze logi¬ 
sche of psychologische ondergeschiktheidsverhouding ook uiterlijk kenbaar te 
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maken en den zin die de hoofdhandeling bevatte met dien die de bijkomstige han¬ 
deling aangaf, als hoofd- en bijzin tot één samengestelden zin te vereenigen. 

Bij het spreken was het mogelijk, dit enkel te doen door verkorting van 
de pauze tusschen beide zinnen: in het schrift beantwoordt daaraan bij ons de 

i dubbele punt of komma in plaats van een punt (of vraagteekeri): Regent het? 
i Dan gaan we niet uit. - Regent het, dan gaan we niet uit! [Afaneas. Rogo. - 

Maneas, rogo ] 

Bij deze kortere pauze kon zich als kenteeken van den bijzin de verschui¬ 
ving voegen van persoon, van tempus (consecutio teinporum) en vooral 
van modus (coniunctivus als subiunctivus: blz. 333; vgl. bijv. den coni. in de 

' afh. vraag). Gewoonlijk echter maakt de taal, om de hypotaxis uit te drukken, 
gebruik van pronomina relativa of onderschikkende conjuncties, 

I al of niet in verbinding met verschuiving van modus (tempus en persoon): 
vgl. blz. 346. 

I Dat nu evenwel de laatste vorm van onderschikking betrekkelijk jong is, 
j blijkt duidelijk uit zijn oorsprong: de voegwoordelijke bijzinnen zijn grooten- 

deels ontstaan uit de (oudere) relatieve, de relatieve uit interrogatieve (of mis¬ 
schien uit indefiniete) hoofdzinnen. De onderschikkende conjuncties zijn 
dus als zoodanig niet oorspronkelijk, maar hebben hun functie 
eerst door de ontwikkeling van de parataxis tot hypotaxis gekregen: 
de meeste zijn naar hunne afleiding versteende casus van relativa (interro- 

, gativa), andere zijn adverbia {ne, si, dunt) of verbindingen van adverbia 
' en coördineerende conjuncties {simul atque), andere eindelijk versteende 

werkwoordvormen {licet\ vgl. ook quamvis en quamlibet). Hoe zulke woorden 
tot onderschikkende conjuncties konden worden, is bij verschillende gelegenheden 
aangegeven (vgl. bijv. §§ 523, 524fl, 536, 548, 550 enz., ook hierna, §§ 651 en 655). 

I Behalve naar den grammatischen vorm der verbonden zinnen kan men de 
conjuncties — gelijk in §§315 vlgg. en ook in het volgende, geschied is — 
onderscheiden naar de betrekking die er gelegd wordt tusschen den inhoud der 
verbonden zinnen: hiernaar spreekt men van coniunctiones copulativae, 
disiunctivae, adversativae, causales enz.. De copulativae, disiunc- 
tivae en adversati vae zijn alleen coördineerend; de causales en de 
conclusivae (en ook de interrogativae, die echter geen coniunctiones 
zijn in eigenlijken zin) zoowel coördineerend als subordineerend, de 
overige alleen subordineerend. Men houde echter in het oog, dat ook deze 
indeeling zich niet streng doorvoeren laat, daar verschillende conjuncties op 
meer dan ééne wijze gebruikt worden (bijv. ut), 

Eene opsomming van alle conjuncties vindt men in de Buigingsleer: 
§§ 315 vlgg.. Over het gebruik der onderschikkende voegwoor¬ 
den werd ten deele reeds gehandeld bij de bespreking der modi 
(§§ 534 vlgg.). Hier voegen we o o k over dat der nevenschikkende 
daaraan nog een en ander toe. 

1) Copulativae (§ 315). 

§ 630. Et, -que, atque (ac). 1. Et is de meest alge¬ 
meen e copulatieve conjunctie; het verbindt zoowel woorden, als zins- 
deelen en zinnen en is even kleurloos als ons en: de verbonden 
begrippen en gedachten kunnen gelijksoortig zijn of ongelijksoortig, 

I 
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bij elkaar behooren of tegenover elkaar staan, evenveel of verschillend 

gewicht hebben. 

2. -Que verbindt begrippen (veel minder vaak zinnen), die als 
bij elkander behoorende, als met elkander verbonden, worden 
voorgesteld: terra marique; se suaque; igni ferroque; inter Esqui- 
linum Qüirinalemque montem; bonis firmisque populis; nostra patrum^ 
qae memoria; uno eodemqae iempore; longe lateque; amavi dilexi^ 
que; legendo quaerendoque; quae dico dictarasque sum^ enz.: 

D. Brutus provinciam GalLiam in senatas populique Romani potestate 
tenuit. - Pertinax non ero tibique adsentiar 

Aan het begin van den zin: Idemque postea non solum civium lacri- 
mas, verum etiam patriae preces repadiavit - Vetatque Pythagoras 
iniussu imperatoris de siatione vitae decedere. — Itdque fecimus, 

3. a) Atque (ac: § 315 Aanm.), dat zoowel woorden als zinnen 
verbindt, onderscheidt zich naar zijn oorsprong (uit ad + -que, lett.: 
en daarbij) daardoor van et en -que, dat het iets wat nog gewich¬ 
tiger of sterker is, wat in het oog valt, onverwacht is, aan 
het vorige toevoegt: daarbij (komt) nog, en nog daarenboven, 
en zelfs: in unum atque angustum locum; rem difficilem {dii immor- 
tales) atque omnium difficillimam; hebeti ingenio atque nullo: 

Indutiomarus copias cogere, exercere, a finitimis equos parare coepit. 
Ac tantarn sibi iam his rebus in Gallia auctoritatem comparaverat, ut 
undique ad eum legationes concurrerent 

Sterker is zoo atque adeo, atque etiam en zelfs, ja zelfs, 
wat meer is: intra moenia atque adeo in senatu (in denzelfden zin 
Sall. Catil. 52, 35 zonder adeo: intra moenia atque in sinu urbis)] 
infirma atque etiam aegra valetudine; vandaar ook verbeterend: 
of veeleer of juister: hoe consilio atque adeo hac amentia im- 
pulsi (Cic. S. Rosc. 29) (in dezen zin ook ac potius: aditus arduos 

ac potius interclusos). 

b) Atque dient echter ook tot aanknooping van gelijksoortige of 
evenzeer geldende woorden en gedachten: en ook, en evenzoo: 
in gravissimo atque acerbissimo rei publicae casu; belló ac pace, 

nudi atque inermes: 

Duae urbes potentissimae, Karthago atque Numantia, ab eodem 
Scipione sunt deletae. - Africanus indigens mei? Mini me hercle. Ac 
ne ego quidem illius (En zoo ook ik hem niet: Cic. Lael. 30). 

Aanm. 1. Et, als de meest algemeene copulatieve partikel, kan staan in 
de plaats van -que en atque, maar niet omgekeerd: senatus et populus 
Romanus (Cic. Mur. 34). Veel hangt natuurlijk af van de bedoeling van 
den schrijver. Zoo zegt Cicero op eene andere plaats: Alter Africanus 
duas urbis huic imperio infestissimas, Karthaginem Numantiamque, delevit 
(Catil. 4, 21); nu verbindt hij de beide steden als het ware tot één geheel; 
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in het boven gegeven voorbeeld wilde hij uitdrukken: Karthago en ook 

nog Numantia, in tegenstelling met het ah eodem Scipione. 
In het algemeen zij opgemerkt, dat men zich moet wachten voor de 

meening, alsof in het klassieke Latijn et^ -que en atque willekeurig door 

elkander gebruikt worden zouden. Behalve door de grondbeteekenis werd 

de keuze bepaald door de stijlsoort en de welluidendheid (daaronder ook 

den rhythmus). Ook heeft men rekening te houden met eene zekere voor¬ 

liefde van de verschillende schrijvers voor bepaalde conjuncties. 

Aanm. 2. is niet alleen copulatieve partikel, maar wordt ook in 

den zin van ook gebezigd. Men merke hierbij echter op: lO dat het in 

het eigenlijke klassieke Latijn alleen voor het cumulatieve ook (evenzoo, 

quoqué) staat, nooit voor het versterkende (zelfs, etiam) (wel bij Livius 

en lateren); en 20 dat het gebruik van et in dezen zin bij Cicero (Caesar 

heeft het in het geheel niet) nog beperkt is: men vindt het vooral bij 

persoonswisseling en in onmiddellijke verbinding met eene adversatieve 

conjunctie (sed, verum, tarnen), ook met nam en simul, inzonderheid wan¬ 

neer een pronomen volgt: 

At enim tu tuum negotium gessisti bene. öere et tu tuum bene (Q. 

Rosc. 32) — Fateor me sectorem esse; verum et alii multi (S. Rosc. 94). — 

Nam et id ipsum vident, qai sant morbo gravi et mortifero adfecti, 
instare mortem (div. 1, 63). 

Aanm. 3. Voor et non bezigt men, wanneer de geheele zin (niet een 
enkel woord) ontkend moet worden, gewoon 1 ijkzoo ook nee unquam 
voor et nunquam enz.: zie § 634, 1 c) 

§ 630a. Dikwijls gebruikt het Latijn et (ook atque, minder -que), waar 

voor ons taalgevoel eerder eene adversatieve partikel (sed, ook wel et tarnen) 
op hare plaats ware; de adversatieve beteekenis ligt dan echter niet in de 

partikel op zich zelve, maar in het verband. Niet zelden staat bij de partikel 

nog potius '. 

Fieri potest, ut recte quis sentiat et id quod sentit polite eloqui non possit. - 

Impetum hostes ferre non potuerunt ac terga verterunt. - Non nobis solum nati 
sumus ortusque nostri partem patria vindicat, partem amicL 

Neque desideravit quemquam et potius discessu nostro laetatus est. — 
Nunquam sententias de manibus iudicum vi quadam orationis extorsimus ac 
potius placatis eorum animis tantum quantum ipsi patiebantur, accepimus. 

Aanm.. Hetzelfde geldt van neque\ § 634, 3. 

§ 631. Atque {ac) staat na de vergelijkende woorden aequus, 

aeque, par, panter, idem, perinde, proinde, simul (§ 653), similis, simi- 

liter e. d., die gelijkheid of gelijksoortighèid, alias, aliter, contra, contra- 

rias, dissimilis e. d. die ongelijk(soortig-)heid uitdrukken, waar wij als 
of dan gebruiken: 

Semper aeque mihi amicus fait ac sibL - Simul atque increpuit 

suspicio tumultus, artes ilico conticescunt. - Dissimulatio est, cum al ia 
dicuntur ac sentias. 

Aanm. 1. Ook in dit geval dient atque oorspr. tot aanknooping van 

het gelijksoortige (en): Semper aeque mihi amicus fuit ac sibi: Hij was 
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steeds gelijkelijk welwillend voor mij en voor zich zelf. Vgl. het gebruik 
van et in denzelfden zin, dat men soms vindt: Neque vero ipsam amici- 
tiam tueri possumus, nisi aeque amicos et nosmet ipsos diligamus. - 
Solet enim aliud sentire et loqui (dan hij zegt: Cael. bij Cic. epist. 8, 1, 3). 
Vooral bij et kan men dikwijls twijfelen, of het zuiver copulatief, dan wel 
vergelijkend moet worden genomen. Somtijds echter is ook bij alleen 
de laatste opvatting mogelijk: Si ita dicit, dicit absurde, similiter et si 
dicat non reprehendendos parricidas. 

Aanm. 2. Staat vóór alias eene ontkenning {non alias, nemo alias, 
nihil aliad), dan volgt gewoonlijk nisi, ofschoon ook voorkomt: zoo 
ook na het rhetorische quid est aliud?, dat ontkennende strekking heeft. 

Aanm. 3. Dichters gebruiken atqae voor ons dan ook na een com- 
parativus (in de plaats van quant), vóór Horatius echter alleen, wanneer 
de comparativus eene ontkenning bij zich heeft, eerst sedert Horatius ook 

zonder voorafgaande negatie. 

§ 632. Drie en meer woorden of uitdrukkingen worden 
óf alle door het voegwoord et verbonden («polysyndeton’') 
óf geen van alle («asyndeton"): vgl. § 664; somtijds echter heeft, 
wanneer de eerste niet verbonden zijn, het laatste woord -que: 

Parentibus et dis immortalibus et patriae nos primum natura 
conciliat. - Iste (Clodius) parentum nomen, sacra, memoriam, 
gentem obruit — senatum ipsam vi, caede incendiisqae pervertit 

Aanm.. En .... èn (zoowel .... als ook) is ^/ .... ^/ (in goed 
proza niet -que .... -qaé): Et monere et moneri proprium est verae amici- 

tiae (Cic. Lael. 91). 

§ 633. Etiam en quoque ook. Eiiam (d. i. etiam eig.: 
en nog) heeft versterkende kracht: het geeft te kennen, dat datgene 
waarbij het staat, belangrijker is dan het voorafgaande: ook nog, zelfs; 
het heeft voorts in de eerste plaats betrekking op de geheele gedachte, 
en dus op het verbum (ofschoon ook wel op één enkel begrip); en eindelijk 
staat het gewoonlijk onmiddellijk vóór het woord waarbij het behoort. 

Quoque daarentegen (uit qaö qae, lett.: in welk geval ook, d. i 
en in dit geval ook) stelt alleen gelijk: evenzoo ook, insgelijks; 
het behoort voorts vrijwel uitsluitend bij een enkel begrip (bijna 
altijd een nomen) en verbindt dus niet twee zinnen met elkander; 
en eindelijk staat het als enclitica steeds onmiddellijk achter het woord 

waarbij het behoort: 
lustitiam qui tollunt, etiam adversus deos immortales impii iudi- 

candi sant - Si sapiens irascitur, etiam concupiscit, - Scripsi ad 
Terentiam, scripsi etiam ad ipsam. - Omnis ingenaoram adest 
maltitado, etiam tenaissimoram. — Qain etiam leges latronam esse 
dicantar, qaibas pareant. — Ah isto non solam hominibas, veram 
etiam dis immortalibus bellam indictam est. - Qaem cam Democrito 
conferre possamas non modo ingenii magnitadine, sed etiam animi? 
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Nemo his annis viginti rei publicae fait hostis qui non bellum eodem 
tempore mihi quoque indixerit. - Si vales bene est; ego quoque 
valeo, - ld aliis quoque muit is locis reperietur. 

Aanm. 1. De hier uiteengezette beteekenis van etiam maakt het begrij¬ 
pelijk, dat het gaarne ter versterking bij comparativi gevoegd wordt (= 
nog): magis etiam of etiam magis; multo etiam integriora ac puriora; 
multo etiam accuratius, enz.. Worden echter de positivus en de compara- 
tivus van eenzelfde adiectivum tegenover elkander geplaatst, dan blijft 
etiam in den regel achterwege: O miserum me, si haec intellegis, mise- 
riorem (nog ellendiger), si sqq. (Cic. Phil. 2, 54). 

Aanm. 2. Daar iam eig. een tijdpartikel is, schijnt als oorspronke¬ 
lijke beteekenis van etiam de temporale te moeten gelden: nog, nog 
steeds; in dezen zin wordt het vooral in het oudere Latijn en ook later 
nog dikwijls gebruikt: Quandiu etiam (Hoe lang nog) furor iste tuus nos 
eludet? (Cic. Catil. 1, 1). - Cum iste etiam cabaret, hic in cubiculum 
introductus est (Cic. Verr. 3, 56). - incautus etiam atque imparatus 
(Caes. Gall. 6, 30, 2). - etiam atque etiam nog eens en nog eens, 
steeds weer, terdege 

Uit deze temporale beteekenis heeft zich dan de bevestigende, die 
etiam in antwoorden heeft (vgl. daarover § 650), daaruit verder de 
versterkende ontwikkeld. 

Aanm. 3. Dikwijls gebruiken wij ook, waar noch etiam noch quoque 
mogelijk is: Libera, quam eandem (die men ook) Proserpinam vocant. - 
Neque hos novi, neque illos (noch ook genen): § 634. - quicumque 
wie ook (nooit met etiam) \ § 516. — Nemo ne minimum quidem 
maleficium (ook niet het geringste misdrijf) sine causa admittit (Cic. S. 
Rosc. 73): § 624, 2, A. 6; enz.. 

2) Negativae (§§ 315, 322). 

§ 634. 1. a) Néque ([met ë!: § 624, A. 6] d. i. de oude ontken¬ 
ning nè + of nee (dat hetzelfde beteekent en ook zoowel vóór 
consonanten als vóór vocalen gebruikt wordt: § 315 Aanm.) en niet, 
en ook niet, dient in de eerste plaats ter vervanging van et non 
(niet van et nê\) bij de verbinding van een voorafgaanden positieven 
of negatieven zin met een negatieven: 

Opinionibus vulgi rapimur in errorem nee vera cernimus. - Non 
enim (vgl. A. 3) temere nee fortuito sati et ereati sumus. 

Ne gat opus esse ratio ne neque disputatione, quam ob rem voluptas 
expetenda, fugiendus dolor sit. - Noli impudens esse nee mihi moles- 
tiam exhibere. 

b) Neque wordt echter ook dikwijls in de plaats van et non ge¬ 
bezigd in gevallen waarin de negatie bij een enkel begrip behoort 
(begripsontkenning is) en dus eigenlijk met dit begrip, niet met 
•que zou moeten verbonden worden: 
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Deustos pluteos turrium videbant nee facile adire apertos ad auxi- 
liandtitn animadvertebant (d. i.: et animadv. non facile enz., niet: 

et non animadv), - M, Fabio legato adsignat equites nee ante 
lucem movere iubet manum, - Epicharmi^ acuti nee insulsi hominis 

(Cic. Tusc. 1, 15). 

Aanm. 1. Niet zelden vindt men in dit geval echter ook et non, vooral 
wanneer op de negatie bijzondere nadruk valt: Pütior, indices, et non 
moleste fero enz. (Cic. Verr. 1, 2). - Habebit igitnr linguam deus 
et non loquetur. — Virum bonum et non illitteratum (Cic. de orat. 2, 25). 
Evenzoo ac non: Cum ab hostibus constanter ac non timide pugna- 
retur, - Legio diiodecima et non magno ab ea intervallo septima. 

Regel is ac non (minder et non), wanneer en niet verbeterende 
kracht heeft (= en niet veeleer); zoo vooral in voorwaardelijke zinnen: 
Si hoe dissuadere est ac non disturbare atque pervertere (Cic. leg. agr. 
2, 101). - Similiter facis ac si me roges, car te dnobus contuear oculis 
et non altero coniveam, cum idem uno adsequi possim (Cic. nat. deor. 
3, 8). - Si homines illi ac non pecudes potius (Cic. Phil. 8, 9). 

c) Evenzoo gebruikt men in de plaats van et nemo {nullas) en nie¬ 

mand, et nihil en niets, et nunquam, et nusquam, gewoonlijk nee 
quisqaam {neque ullus), nee quiequam, neque unqaam, 
neqae usquam (vgl. § 488): 

Nee fait q uisq uam, qui praedae studeret. — Virtus amicitiam 
gignit et continet, nee sine virtute amicitia esse allo pacto potest. 

Aanm. 2. Niet zelden vindt men weer et {ac) nemo, et nihil, enz., 
vooral wanneer op het pronomen bijzondere nadruk valt: Plerique temere 
ac nulla ratione causas dicunt (Cic. de orat. 2, 32). — Nihilque ab 
eo praetermissurn est quod enz. (Cic. Sest. 3). — et nullo modo (Cic. de 

orat. 2, 227), - ac nullo hoste prohibente. 

2. In negatieve zinnen met enim, igitur, tarnen, vero (§ 637), 

bezigt het Latijn gewoonlp neque, waar naar ons taalgebruik eenvou¬ 

dig non zou moeten staan: 

neque enim want niet neque tarnen echter niet 

neque igitur derhalve niet neque vero maar niet 
(ook: en inderdaad niet): 

Maioribus nostris in Africam ex Sicilia gradus imperii factus est; 
neque enim tam facile opes Korthaginis tantae concidissent, nisi illud 
rei frumentariae receptaculum classibus nostris pateret - Is qui audit 
alio ducitur cogitatione neque tarnen oberrat. - Nee vero rei fami- 
liaris amplificatio nemini nocens vituperanda. — Erat occasio bene 
gerendae rei. Neque vero id Caesarem fugiebat. 

Aanm. 3. Niet zelden vindt men in deze verbindingen non gebruikt, 
inzonderheid wanneer op de negatie bijzondere nadruk ligt; zoo met 
name bij enim : vgl. onder 1 het tweede voorbeeld. 



462 SYNTAXIS. § 635. 

3. Evenals et (§ 630a) kan neque in het verband ook adversatieve 
beteekenis krijgen: en toch niet. maar (toch) niet: 

Nostn hostes in fugam dederunt neque longius prosequi potuerunt, quod 
equites cursum tenere non poterant. — Plurimos annos in philosophia con- 
sumpsi nee ferre possum dolorem. -r tiae res inter eos agi coepiae neque 
perfectae sunt. 

Aanm. 4. Op dezelfde wijze kan het ook causaal (want niet) en 
explicatief (en wel niet) gebruikt worden. 

Aanm. 5. In het oude Latijn vindt men nee nog als negatie zonder 
meer gebezigd (= non)\ si adgnatus nee eseit (= non erit: leg. XII 
tab.); nee reete (= non reete: Plaut. Most. 240). Dit gebruik heeft zich 
staande gehouden in de rechtstaal en bij dichters: res nee maneipi; quod 
nee vortat bene (Verg. ecl. funera nee funera — tdcpoi dxacpoi (Catull. 
64, 83); vgl. ook nee opinans e. d.. Misschien is het te verklaren uit 
onderdrukking van een eerste lid: res {maneipi) nee maneipi. 

§ 635. Nêve (d. i. nè [met e!] 4- .ve [§ 636]) of neu (§ 322, 
Aanm.) en (of) opdat niet, en (of) dat niet, staat in de plaats 
van et në^ in het tweede lid 

van finale bijzinnen (§548), steeds na voorafgaand në, dikwijls 
na voorafgaand at (in het laatste geval mag men ook neque gebruiken): 

Hortatus est, ne ea, quae accidissent, graviter ferrent neve his rebus 
terrerentur multisque secundis proeiiis unum adversum opponerent. — 
Caesar ad Lingonas litteras misit, ne Helvetios frumento neve alia re 
iuvarent. - Cavendum est, ne assentatoribus patefaciamus auris neve 
adulari nos sinamus, 

Hos munitiones auxit, ut pro muro obieetas haberet neu dimicare 
invitus cogeretur, - Obtestatur, ut suae salutis rationem habeant neu 
se hostibus dedant 

{His persuaderi, ut diutius morarentur neque suis auxilium ferrent, 
non poterat.) 

Aanm. 1. Zelden staat neve na een enkelen afhankelijken volunta- 
tieven (imperatieven) coniunctivus bij veile, orare e. d. (§ 524, A. 3): 
Labienus praecipit atque interdieit unum omnes peterent Indutiomarum 
neu quis quem prius vulneret, quam illum interfectum viderit. 

Aanm. 2. Wanneer twee finale bijzinnen door correspondeerende 
conjuncties verbonden worden, gebruikt men meestal në aut . . aut 
opdat noch . . noch (minder vaak ut neque . . neque, betrekkelijk zelden 
ut neve . . neve). 

20 van hoofdzinnen met een zelfstandigen coniunct. prohibitivus 
na voorafgaand në (§ 519); deze constructie komt echter zeer weinig voor: 

Tu vero ista ne asciveris neve fueris commenticiis rebus adsensus. - Muller 
ad rem divinam ne adsit neve videat. 
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Aanm. 3. Neve met een imperativus op -to of -nto staat weer in 
den wettelijken stijl als voortzetting van nê met dezelfde vormen: 
§ 568 Aanm.. Vgl, behalve het daar aangehaalde voorbeeld, Cic. leg. 3,11: 
Donum ne capiunto neve danto neve petenda neve gerenda neve gesta 

poUstate. 

Aanm. 4. Na een affirmatieven zelfstandigen coniunctivus of impe¬ 
rativus volgt neque, zoowel bij den coniunctivus als bij den impera¬ 

tivus op -to of nto ', 

Teneamus eum cursum, qui semper fait optimi cuiusque, neque ea 
signa au dia mus, quae receptui canunt (Cic. rep. 1, 3). - Perge nee 
exspectaris (Cic. Att. 10, 18, 2). — Utinam vidisses neque dedisses (Cic. 

Att. 3, 8, 4). 
Cognita agunto nee plus quant de singulis rebus semel eonsulunto (Cic. 

leg. 3, 11). 

Aanm. 5. Ook staat neque . . neque correspondeerend tot verbin¬ 
ding van twee zelfstandige negatieve coniunctivi: Utinam neque ipsum 

neque me paeniteret (Cic. Flacc. 76). 

3) Disiunctivae (§ 316). 

§ 636. 1. a) i4i/^ is de sterkste disjunctieve partikel: het dient 
in de eerste plaats om aan te duiden, dat de verbonden begrippen 
of zinnen naar het oordeel van den spreker zoo scherp mogelijk 
gescheiden zijn en tegenover elkander staan, m. a. w. elkander 
uitsluiten: res aut hortos; ad C. Aquilium aut ad L. Lucilium; 
per aliquos liberos aut servos; virgo aut muller; ex Aegypto aut Syrla; 
de capite civls aut de bonis; in aerarios referri aut tribu moveri: 

Haec simt eligenda modo aut reicienda. - Non fuit tam diligens 
quam est Rullus, aut fortasse emptorem ei loco reperire non potuit. - 
ld est pronuntiatum quod est verum aut falsum. — Hic vincendum 
aut moriendum est. 

Staat aut op deze wijze aan het begin van een zin die aangeeft wat te 
verwachten is of geschieden moet voor het geval dat de gedachte van den 
voorafgaanden zin zich niet verwezenlijkt, dan kunnen wij het weergeven door 

(of) anders, in het tegenovergestelde geval: 

Haec Epicuro confitenda sunt aut ea tollenda de libro vel totus liber potius 

abiciundus. 

Aanm. 1. Men kan aut dus niet gebruiken bij personen of zaken die 
alleen in naam verschillend zijn: Pallas sive Minerva (niet: aut M.); 
zoo ook (verbeterend): benevolentia vel amor potius (niet: aut). 

Aanm. 2. De beide begrippen behoeven niet gelijk te staan: men kan 
ook van een lager of minder beteekenend begrip tot een hooger of 
belangrijker geacht opklimmen, of wel omgekeerd van een hooger of 
belangrijker tot een lager of minder beteekenend begrip afdalen. In 
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het eerste geval geven wij aut dikwijls weer door: of zelfs (sterker zoo: 
aut etiam\ in het tweede door: of toch, of althans, of ten minste 
(sterker: aut certe): 

non multum, aut nihil omnino (Cic. Tusc. 1, 5); vix aut ne vix quidem 
(Cic. fin. 4, 32); 

omnibus aut maximis rebus fruentem vivere (o. 1. 4, 15); tollere aegritu- 
dinem funditus aut sedare aut detrahere quam plurimum (Cic. Tusc. 
3, 75). — Amor nihil ahest aut non multum ab insania. 

Aanm. 3. Ook kan de door aut aangeknoopte gedachte (of begrip) 
eene verbetering van de voorafgaande inhouden: wij vertalen dan door: 
of veeleer, of strikt genomen, of in 't algemeen: 

tii sibi alios proposuerunt fines bonorum, quos utilitate aut voluptate 
dirigunt. - De hominum genere aut omnino de animalium loquor? 

Met potius'. Quam fuit imbecillus, quam tenui aut nulla potius vale- 
tudine! - Erravit aut potius insanivit (meer vel potius\ zie onder 2). 

b) Aut heeft echter geenszins altijd deze uitsluitende kracht, maar 

wordt ook dikwijls in verzwakte beteekenis gebezigd, om begrip¬ 

pen of gedachten te verbinden die wel moeten worden gescheiden, maar 

toch naast elkander bestaanbaar zijn, zij het dat de spreker de keuze 

tusschen beide van weinig belang of twijfelachtig vindt, of dat zoowel 

de eene als de andere gedachte hem mogelijk voorkomt; aut verschilt 

dan dikwijls niet veel meer van eene zuiver copulatieve conjunctie: pueris 
aut adulescentulis nabis (abl. abs.: toen wij . Cic. de orat. 1, 5); 

horam unam aut duas (één a twee uur: Cic. Deiot. 19); tres aut 
quattuor (Cic. Phil. 2, 98); impuri cuiusdam aut ambitiosi aut omnia 
ad saam potestatem revocantis (Cic. Lael. 59). 

Deze verzwakte beteekenis heeft aut metname: 

10 wanneer het dient tot voortzetting van eene voorafgaande 
ontkenning: 

Nulli est naturae oboediens aut subiectus deus. - Suebi a pueris 
nu II o officia aut disciplina assuefacti sunt - Ne ma parricidae aut 
proditoris supplicio misericordia commovetur. - Nee cum iracundia 
aut pertinacia recte disputari potest 

Aanm. 4. Eene voorafgaande negatie kan natuurlijk ook door nëque of 
nëve voortgezet worden: § 634 vlg.. Wil men de verbonden begrippen tot 
eene eenheid samenvatten, dan bezigt men et, -que of atque\ Neque 
legum ac iuris civibus scientia neglegenda est (Cic. de orat. 1, 18). 

20 in vraagzinnen: staat hier nooit disjunctief, om het 

ééne lid van eene tweeledige vraag uit te sluiten (voor an dus: 

§ 647), maar alleen om aan een van de leden van de vraag een 

onderdeel toe te voegen, of ook om een tweede, de eerste 

nader bepalende vraag, zonder tegenstelling aan te sluiten, 

zoodat van eene tweeledige vraag in het geheel geen 
sprake is: 
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Voluptas melioremne efficit aut laudabiliorem virum? (Het tweede 
lid zou zijn: an peiorem?) - Quaero nam id inloste aut improbe 
fecerit - Dubitant de mando, casane Ipse sit effectas aut necessitate 
aliqua an ratione ac mente divina. 

Potestne bonam caiqaam malo esse aut potest qaisquam in aban- 
dantia bonoram ipse esse non bonus ? — Num, quia ius civile didicerat, 
causas non dicebat? aut, quia poterat dicere, iuris scientiam neglegebat? 

c) Sterker dan het enkele aut is het correspondeerende 
aut aut, édX overigens in hoofdzaak op dezelfde wijze gebruikt 
wordt (zie onder aut): 

(a)) Aut vivet cras Hermarchus aut non viveL - Quicquid enun~ 
tiatur, aut verum est aut falsum. 

Aut ego rem militarem ignoro aut nobilior alias Trasumenno locus nostris 
cladibus erit (A. 2). - Aut non minoris aut etiam pluris emerunt (Cic. 
Verr. 4, 14). 

Bonis aut omnibus aut maximis (of althans) frul (Cic. Tusc. 5, 84); aut 
in omnis .. aut in magna parte vitae (Cic. Tusc. 3, 38). 

(^)) Hominis mens semper aliquid aut anquirit aut agit (Cic. off. 
1, 105). - Aut inimicitias aut laborem aut sumptus suscipere nolunt 
aut etiam neglegentia, pigritia, inertia aut suis studiis quibusdam 
occupationibusve impediuntur (Cic. off. 1, 28). 

(10.) Ac iam illa omitto: neque enim sant aut obscura aut non 
malta commissa postea (Cic. Catil. 1, 15). ~ Nemo aut miles aut 
eques transierat (Caes. civ. 3, 61, 2). 

Aanm. 5. In negatieve zinnen staat, om de onderdeelen van het nega¬ 
tieve begrip in te leiden, meer neque . . neque: zie § 625 b), zin 1, 

(20.) Num aut ille lanista omnino iam a gladiatore recessisse 
videtur aut iste discipulus magistro tantulum de arte concedere? (Cic. 
S. Rosc. 118). 

2. Vel of wel, laat naar zijne oorspronkelijke beteekenis (indicat, of, 
wellicht juister, imperat. v. veile [oorspr. kiezen]: § 316 Aanm.) de keuze 
tusschen twee of meer genoemde begrippen aan een ander over. Het 
sluit dus veel minder sterk uit dan aut, dat de begrippen juist geheel 
naar de opvatting van den spreker scheidt, of dingen tegenover elkan¬ 
der plaatst die op zich zelf reeds eene tegenstelling vormen. Overi¬ 
gens stemt vel in het gebruik met aut overeen: dikwijls hangt het 
uitsluitend van de persoonlijke opvatting van den schrijver af, of hij 
aut of vel bezigen wil; alleen is het laatste over het algemeen veel 
zeldzamer: 

Ubii orabant {Caesarem), ut sibi auxilium ferret, vel, si id facere 
prohiberetur, exercitum modo Rhenum transportaret (in orat. reet.: vel 
transporta). - Odium vel precibus mitigari potest vel temporibus rei 
publicae communiqué utilitate deponi vel difficultate ulciscendi teneri vel 
vetustate sedari. 

WOLTJER, Lat. Gramm. 6e druk. 30 
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Dikwijls krijgt vel aldus verbeterende kracht (of wilt ge liever); 

zoo vooral vel potius (zie 1, A. 1), vel etiam, ook wel vel dicam (of laat 

ik liever zeggen): 

Non sentiunt viri fortes in acie vulnera vel sentiunt^ sed mori malunt 
quam tantammodo de dignitatls gradu demoveri. — Venit Epicurus^ 
homo minime malos vel potius vir optimus. 

Aanm. 1. De oorspronkelijke kracht van vel blijkt nog uit plaatsen als 
Plaut. Amph. 916: loco illa dixeram; vel (als ge wilt,) hunc rogato Sosiam. 
Langzamerhand gaat het dan over in eene disjunctieve partikel, wordt evenwel 
overeenkomstig zijne afleiding eerst nog bij voorkeur in verband met den 
2den persoon gebruikt (zie het 1ste voorbeeld in den tekst); reeds in het 
klassieke Latijn treedt deze betrekking tot den tweeden persoon echter op den 
achtergrond, en bij dichters en in het zilveren Latijn (een enkel maal zelfs 
ook in het klassieke) heeft vel meer dan eens de beteekenis van aut (gelijk 
ook omgekeerd): Nee mehercule aliter vidi existimare vel Cn. Pompeium 
vel P. Lentulum (Cic. epist. 3, 7, 5). 

Aanm. 2. Uit de oorspronkelijke beteekenis van vel laat zich ook ver¬ 
klaren, dat het dikwijls als adverbium gebruikt wordt met de beteekenis: 
zelfs, reeds: Per me vel stertas Heet (eig.: indien ge wilt, zelfs). - 
Videmtisne ut piieri ludis teneantur ob eamqae rem vel famem et sitim 
perferant? Zoo staat het vooral bij superlativi (§ 472; het eerst bij 
Cicero), waarbij het echter, streng genomen, juister door misschien wel, 
dan door zelfs vertaald wordt: het geeft dan te kennen, dat de spreker 
gaarne bij zijne meening blijven zou, wanneer de aangesprokene of een 
derde het goed vindt, en beperkt en verzwakt deze meening dus: 
vel minima res (Cic. S. Rosc. 8), vel nobilissima (o. 1. 21), vel optima 
wellicht de beste (Cic. Verr. 4, 3). - 

Evenzoo beantwoordt het aan de etymologie van vel, dat het soms den 
zin heeft van vel ut bijvoorbeeld (eig.: neem het geval): Amoris quidem 
tui, quoquo me verti, vestigia, vel proxime de Tigellio, 

3. Het enclitische -Ke (§ 47, 20) is synoniem met vel, maar nog 

zwakker, en verbindt in den regel alleen woorden, geen zinnen: 

unas pluresve, duabus tribusve horis (in) twee a drie uren, qaid 
faciendum fugiendumve sit: 

Ne quid plas minus ve, quam sit necesse, dicat. 

Aanm.. Vgl. het Gr. qé (uit *rj-pé), — -Ve , , , . -ve is dichterlijk: 
casusve deusve (Verg. Aen. 9, 211). - plusve minusve (Ovid. fast. 5,110). 

4. Ook het vroeger (§ 516) behandelde condicionale sive (seu: 
§316, Aanm.) kan als disjunctieve partikel gebruikt worden, in den- 

zelfden zin als vel\ of zoo ge wilt; zoo met name om eene juistere 

uitdrukking voor een begrip aan het voorafgaande toe te voegen, zonder- 

dat dit zelf daardoor verandert (vollediger sive potius, sive adeo); de 

oorspronkelijke condicionale zin is dan geheel verdwenen: fundus Hir- 
pinas sive ager Hirpinus; Labeonem seu quem alium: 

Eiecto sive emisso iam ex urbe Catilina Autronius arma misit - 
Quid perturbatius hoe ab urbe discessu sive potius turpissima fuga? 
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Aanm.. De oorsprong van dit gebruik wordt duidelijk uit zinnen als 
de volgende: haec ars tota dicendif sive artis imago quaedam est et 
similitudo^ habet hanc vim. 

5. Eindelijk wordt somtijds het vraagwoord an als eenvoudige disjunctieve 
partikel gebezigd tot verbinding van twee zinsdeelen (zonder invloed op den 
modus): 

Cum ei Simonides an quis alias artem memoriae polliceretur (C\c..\\n.2,\QA).— 
Non plus duobus an tribus rnensibus (Cic. epist. 13, 29, 4). 

Aanm.. Deze constructie heeft zich ontwikkeld uit eene door den spreker 
tot zich zelf gerichte disjunctieve vraag (§ 642), die hij parenthetisch 
in den zin invoegt. Vgl. Cic. ac. 2, 63: Me quoque — iocansne an ita 
sentiens — coepit hortari. — Liv. 31, 29, 4: An imitari Romanorum licen- 
tiam — an levitatem dicam - mavultis? 

4) Adversativae (§ 317). 

§ 637. 1. d) Sed maar, dat steeds aan het hoofd van een zin 

of zinsdeel staat, kan op tweeërlei wijze eene tegenstelling met 

het voorafgaande aanduiden: 

10. Is de voorafgaande zin (of zinsdeel) ontkennend (gelijk meestal 

het geval is), dan geeft sed te kennen, dat hij door hetgeen volgt, wordt 

opgeheven en vervangen (nietaldus, maar aldus; Duitsch: sondern): 

Est haec non scripta sed nata lex^ quam non didicimus verum ex 
natura ipsa hausimus^ ad quam non docti sed facti^ non instituti sed 
imbuti sumus. - Otii fructus est animi non conteniio^ sed relaxatio. - 

Pythagoram dixisse ferunt, artem quidem se scire nullam^ sed esse 
philosophum. — Est philosophi de dis immortalibas habere non erran- 
tem et vagam^ sed stabilem certamque sententiam. 

Aanm. 1. Opgeheven wordt het tweede lid tot op zekere hoogte ook, 
wanneer non . . sed met grooteren nadruk voor non modo . . sed staat, 
zoodat het tweede lid als het meer belangrijke tegenover het eerste gesteld 
wordt (niet slechts . . maar ook): 

Adest M. Lucullus, qui se non opinari sed scire, non audivisse sed 
vidisse, non interfuisse sed egisse dicit. 

20. Is de voorafgaande zin (of zinsdeel) bevestigend, dan drukt 

sed in den regel slechts uit, dat hij door hetgeen volgt, wordt beperkt 

of verbeterd (Duitsch: aber). 

Dikwijls heeft de voorafgaande zin in dit geval eene concessieve 

strekking, die door toevoeging van omnino^ quidem (weliswaar) e. d. 

nog verscherpt kan worden: 

Exsistunt saepe iniuriae calumnia quadam et nimis callida, sed rnali- 
iiosa iuris interpretatione. 

Magnum opus omnino et arduum conamur; sed nihil difficile 
amanti puto. 

30* 
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ö) Met verzwakte adversatieve beteekenis staat sed dikwijls, om 
den overgang aan te kondigen tot eene nieuwe gedachte, die 
tegenover het voorafgaande gesteld wordt: 

Contra Epicurum satis superque dictum est Sed aveo audire^ ia ipse, 
Cotta, quid sentias. 

Zoo met name, ’tzij wanneer men zich zelf onderbreekt bij eene 
uitweiding {Sed haec hactenus)^ 'tzij wanneer men na eene uitweiding 
of eene parenthese weer tot zijn onderwerp terugkeert: Sed ad sermo- 
nem institutum revertamur (Cic. Brut. 244). 

Aanm. 2. Bij Sallustius en andere geschiedschrijvers wordt sed dikwijls 
zonder eenige adversatieve kracht gebezigd, enkel tot voortzetting 
van het verhaal (dan, nu; Gr. zoo vooral aan het begin van een zin: 
Sed ea divisa hoe modo dicebantur (Sall. Catil. 43, 2). 

Aanm. 3. Sèd is verkort uit *sëd, dat waarsch. identiek is met de oude 
praepositie së (vgl. sed-iiio\ § 30): het beteekent dus eig. op zich zelf, 
afgezonderd: vgl. in het Gr. axtq zonder naast axaq maar, ons zonder 

naast het Duitsche sondern. 

Aanm. 4. Sed non mag men niet gebruiken, wanneer het geen eigen 
zin vormen zou, maar alleen bij een enkel woord behooren, dat tegenover 
een ander woord gesteld wordt: dus wel: Non est ista mea culpa, sed 
temporum (Cic. Catil. 2, 3), maar: Haec iudicum culpa, non mea est (niet: 
sed non mea] Cic. Phil. 11, 11). - Nonnullae cupiditates naturales sant 
nee tarnen (niet: sed non) necessariae (vgl. Cic. fin. 1, 45). Zoo ook: 
Corporum offensiones sine calpa accidere possunt, animorum non item 
(niet: sed non item] Cic. Tusc. 4, 31): vgl. § 624, A. 3. 

2. Synoniem met sed is verum, dat echter in het klass. Latijn veel min¬ 
der voorkomt en steeds meer door sed teruggedrongen wordt (Livius kent het 
alleen in verbinding met enim vero). Het wil letterlijk zeggen: Het juiste, 
de waarheid (is), en is dus eigenlijk krachtiger dan sed, maar in den regel 
wordt dit onderscheid weinig of niet in acht genomen en verum vrijwel geheel 
als sed gebruikt: 

a) 10 opheffend na een negatieve gedachte: Non quid nobis utile, verum 
quid oratori necessarium sit, quaerimus (Cic. orat. 1, 254). Zie ook het eerste 
voorbeeld bij sed. 

20 beperkend na eene affirmatieve gedachte: Pudet dicere; intellego; verum 
et sero et nequiquam pudet (Cic. Quinct. 79). 

b) bij een overgang tot eene nieuwe gedachte: Verum quidem haec hac- 
tenus (Cic. Tusc. 3, 84). - Verum, ut ad te, Caecili, redeam, quam multa te 
deficiant vides (Cic. div. Caec. 52). 

Aanm. In zijne oorspronkelijke beteekenis van affirmatief adverbium 
(het is de waarheid, waarachtig, zeker) komt verum nog slechts een 
enkel maal voor bij de comici in een antwoord (vgl. vero)\ Facies? 
Verum (Terent. heaut. 1013). Reeds bij Plautus echter (die vero nog alleen 
als affirmatieve partikel gebruikt) is het in den regel conjunctie met 
zuiver adversatieve kracht. 
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3. Vero maar (inderdaad), echter, doch, eigenlijk een affirmatief 
adverbium (in waarheid, inderdaad: vgl. § 650), is, overeenkom¬ 
stig zijn oorsprong, als adversatieve conjunctie krachtiger 
dan sed (en ook dan verum)^ in zooverre het de tegenstelling 
tusschen de gedachte die het toevoegt en het voorafgaande, op den 
voorgrond plaatst en scherp doet uitkomen; bovendien staat 
het steeds op de tweede plaats; de nadruk valt op het woord 
vóór vero: 

Sed haec vetera, illud vero recens, Caesarem meo consilio {esse) 
interfectum, - Cogitemus corpus magnorum hominum esse mortale, 
animi vero motos et virtutes gloriam sempiternam, 

In het begin van een zin staat het zoo niet zelden bij een nadruk- 
kelijken overgang tot iets anders (in eene rede, betoog, enz.); wij 
kunnen dan vaak vertalen door: wat (echter) . . aangaat: 

Dicaearchum vero cum Aristoxeno omittamus. 

Aanm. 1. Over vero als affirmatief adverbium (in waarheid, 
inderdaad, voorwaar: zoo vooral in antwoorden) vgl. § 650. Dik¬ 
wijls is de grens tusschen adverbium en conjunctie moeilijk te trekken. 
Vgl. bijv. Cic. de orat. 25: Hoe opimum genus dicendi Rhodii nunquam 
probaverunt, Athenienses vero funditus repudiaverunt: vero drukt hier een 
climax uit (zelfs), maar stelt tevens de beide deelen van den zin tegen¬ 
over elkander. 

Aanm. 2. De geschiedschrijvers gebruiken vero buiten de redevoe¬ 
ringen niet zelden met verzwakte beteekenis als synoniem van autem\ 

Bellum gerere conantur, Duces vero ii deliguntur qui enz. (Caes. Gall. 
3, 23, 4 sq.). 

4. a) At maar daarentegen, (wel) echter, de meest krach¬ 
tige en levendige adversatieve conjunctie, dient voornamelijk om eene 
tegenstelling uit te drukken in den vorm van eene tegenwerping, 
zoowel in den dialoog, als wanneer iemand zelf eene mogelijke 
bedenking aanvoert tegen hetgeen hij gezegd heeft (maar, zal men 
zeggen): 

»Nihil ad me, inquit, quoniam rem probo^ vAt ego, inquam, 
censeo sqq.” ~ nFateor me sectorem esse, verum et alii multi!' t,A t ego 
agricola et rusticus"' - „Ignavas fuerat" „At eum tu ob virtatem 
corona ante donaras!' „Dimiserat naatas'' „A t ab omnibus tu merce- 
dem missionis acceperas^ - At hoe Oalli negante „At ratio rerum 
et vis argumentorum coarguity - „Quid, quod Zaleucum istum negat 
ullum fuisse Timaeus?' „At ait Theophrastus, auctor haud deterior 
mea quidem sententia; commemorant vero ipsius cives, nostri clientes, 
LocrL Sed sive fuit, sive non fuit, nihil ad rem; loquimur, quod 
traditum est!' 

A t sunt morosi et anxii et iracundi et difficiles senes (veronderstelde 
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tegenwerping). Si quaerimus, etiam avari; sed haec moram vitia sunt^ 
non senectutis. 

b) Ai staat echter ook in een doorloopend betoog, om tegenover 
eene gedachte met nadruk eene andere te stellen, die evenzeer 
geldt (maar daarentegen): 

Brevis a natura nobis vita data est; at memoria bene redditae vitae 
sempiterna. - Maiores nostri Tusculanos in civitatem receperunt; at 
Carthaginem et Numantiam funditus sustalerunt — Tam demum Titurius 
qui nihil ante providisset, trepidare et concursare cohortesque disponere^ 
haec tarnen ipsa timide atque ut eum omnia deficere viderentur. At 
Cotta, qui cogitasset haec posse in itinere accidere, nulla in re communi 
saluti deerat. - Vis corporis et alia omnia huiusmodi brevi dilabuntur; 
ai ingenii egregia facinora immortalia suni. 

Aanm.. Op vrijwel dezelfde wijze wordt vero gebruikt: vergelijk met het 
laatste voorbeeld den tweeden zin onder vero. 

Hieruit laat zich ook het gebruik van ai verklaren na conces¬ 
sieve zinnen en uitdrukkingen (inzonderheid met si)\ dan toch, 
toch tenminste: 

SU fur^ sit sacrileguSf ai esi bonus imperator (Cic. Verr. 6, 4). — 
Non assequimur; at quid sequi deceat^ videmus (Cic. orat. 104). - 
Non honestum consilium^ at utile (Cic. off. 3, 07). 

Liceat haec nobis^ si oblivisci non possumus, at tacere. - Gubernat 
rem publicam, si non optabili, at necessario tempore. 

En evenzoo staat at met grooten nadruk in sterke, pathetische 
uitroepen: Aeschines in Demosthenem invehitur. At quam rhetorice^ 
quam copiose! - Vestram, iudices^ aequitatem una mater oppugnat. 
At quae mater! 

c) Eindelijk wordt at, met verzwakte beteekenis, als overgangs- 
partikel gebezigd, met name in een verhaal, tot aanknooping van eene 
nieuwe, maar daarom nog niet geheel tegenovergestelde gedachte. Van het in 
denzelfden zin gebruikte sed onderscheidt at zich, doordat het levendiger is 
en daarom vooral bij iets opvallends of gewichtigs staat. Men vindt dit gebruik 
inzonderheid bij dichters, minder in proza: 

At Marius (Marius van zijn kant): Sall. Jug. 93, 1. - At pias Aeneas 
(Verg. Aen. 1, 305). 

Aanm.. De dichters uit den tijd van Augustus en lateren gebruiken in 
de beteekenis van at ook ast, dat echter naar zijne afleiding een geheel 
ander woord is en in het oude Latijn indien verder (oorspr. alleen 
verder) beteekent (§ 317, A. 2): vgl. leg. XII tab. 10, 8: At cui auro 
dentes iuncti escunt, ast itn cunt Ulo sepeliet uretve, se fraude esto. 

5. Autem echter, daarentegen, anderzijds, nu, is de zwakste 
en meest vage adversatieve conjunctie (vgl. Gr. dé)\ het heeft zoowel 
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adversatieve als copulalieve kracht, en wordt dikwijls gebruikt waar wij 
en bezigen. Men vindt het veel in den betoogenden en berede- 
neerenden stijl (vooral in Cicero’s philosophische geschriften), weinig 
bij de redenaars en geschiedschrijvers. Het staat gewoonlijk na het 
eerste woord van den zin. 

a) Geeft autem eene tegenstelling te kennen, dan doet het dit 
alleen uiterlijk, zonder rekening te houden met de innerlijke 
verhouding der gedachten, die in ’t geheel niet adversatief behoeft te 
zijn. Het onderscheidt zich hierdoor van sed^ dat juist op de inner¬ 
lijke tegenstelling den nadruk legt: 

Gyges a nullo videbatur^ ipse autem omnia videbat (het was op zich 

zelf zeer goed mogelijk, dat hij zelf ook niets zag). — Croesus hostium vim 
sese perversurum putavit^ pervertit autem suam (Het orakel luidde 
Croesus tialyn penetrans magnum pervertet opum vim, wat zoowel op Croesus' 
eigen macht, als op die der vijanden kon slaan: de tegenstelling is dus geen 
innerlijke: zij ontstaat eerst door Croesus' (verkeerde) meening: sese perversurum 

putavit - pervertit), - Persecutus est Aristoteles animantium omnium 
ortus, Theophrastus autem stirpium naturas. — Corpore nihil nisi 
praesens sentire possumus, animo autem et praeterita et futura. 

Zoo dikwijls in levendige vragen: Quid mihi ad defendendum 
dedisti, bone accusator? quid hisce autem ad suspicandum? Ook in 
de epanorthosis (§ 666, 8^): Num quis testis Postumium appellavit? 
Testis autem? Num accusator? 

b) Meestal echter duidt autem niet zoozeer eene tegenstelling aan, 
als wel eene voortzetting en een overgang (tot iets dat met het 
voorafgaande verband houdt): 

Af. Ociavius oppidum oppugnare instituit. Est autem oppidum et 
loei natura ei colle munitum. - Fieri igitur omnia fato ratio cogit fateri. 
Fatum autem id appello, quod Graeci eipagpévrjv, id est ordinem 
seriemque causarum. 

Genus autem hoe sermonum posiium in hominum veterum auctori- 
tate, et eorum inlustrium, plus nescio quo pacto videtur habere gravitatis. 

Humana ad deos transferebat {Homerus); divina mallem ad nos. 
Quae autem divina? Vigere, sapere, invenire, meminisse, 

In opsommingen: Magna res, magna dignitas, summa autem gratia. 
Ook als overgang tot eene parenthetische toelichting: In primis 

foedera ac leges {erant autem eae duodecim tabulae et quaedam regiae 
leges) conquiri, quae comparerent, iusserunt — Neminem convent {con- 
venio autem cotidie plurimos), quin omnes mihi maximas gratias agant. 

6. Tarnen evenwel, nochtans, toch, veronderstelt steeds eene 
of andere concessieve gedachte, waartegenover het iets anders stelt 
als gelijkwaardig, evenzeer geldend (vgl. Gr. öpcog): 

Vacuitas doloris etiamsi malo caret, tarnen non est summum bonum. - 
Quamquam abest a culpa, suspicione tarnen non caret - Amissis 
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circlter XL navibas reliquae tarnen refici posse videbantur, - In com- 
munibus miseriis hac tarnen oblectabar specula. 

Aanm.. Het gebruik van tarnen laat zich verklaren uit zijn oorsprong: 
het is verwant met tam zóó: vgl. voor den overgang van beteekenis 
Gr. ojLKog naast óf^cog. 

7. Atquï (zelden atquin) maar toch, en toch, dient om met 
nadruk het tegendeel van eene door eenen spreker geuite bewering 
aan te knoopen: 

Non vereor, condiscipulorum ne quis exaudiat. Atqui cavendum est. 

Ook wordt het gebruikt tot aanknooping van de (propositio) minor 
in eene sluitrede (syllogismus): nu echter, maar nu: 

lam vero videtis nihil esse morti tam simile quam somnum. Atqui 
dormientium ariimi maxime declarant divinitatem saam; multa enim, 
cum remissi et liberi sunt^ futura prospiciunt. Ex quo intellegitur quales 
futuri sint cum se plane corporis vinculis relaxaverint. - tinne dubitabis 
beatum dicere? Atqui sapiens semper ita affectus est Semper igitur 
sapiens beatus est 

Aanm.. Atqui is eene samenstelling van at (volgens anderen van ad) 
met de partikel qui, een ouden ablativus van het indefinitum (vgl. § 173, 
A. 2), en beteekent dus eigenlijk: maar op eene of andere wijze (of: 
daarbij op eene of andere wijze). De in den klassieken tijd nog zeer^eld- 
zame bijvorm atquin schijnt een naar analogie van quin gemaakt geleerd 
kunstprodukt te zijn. 

8. MagiSf meer, is eerst in het vulgaire Latijn adversatieve conjunctie 
geworden (vandaar Fr. mais = maar). Het begin van deze ontwikkeling vindt 
men echter reeds betrekkelijk vroeg. Vgl. bijv. Prop. 2, 4, 9 (2, 3, 53): Quem 
non lucra, magis Pero formosa coegit. Later heeft het dan sed, at, autem e. d. 
geheel verdrongen. 

5) Causales (§ 318). 

a. coördineerende. 

§ 638. 1. Nam en enim zijn niet alleen verwant, maar verschillen 
ook in beteekenis weinig of niets: beide hebben verklarende en reden¬ 
gevende kracht. Het eerste staat echter steeds op de eerste plaats 
van den zin; enim nooit op de eerste, maar gewoonlijk op de tweede, 
soms ook op de derde. 

Dikwijls moet althans voor ons gevoel de zin waarvan nam en enim 
de reden behelzen, in de gedachte worden aangevuld („ellipse": § 658): 

An est quiequam similius insaniae quam tra? Quid Achille Home- 
rico foedius, quid Agamemnone in iurgio? Nam Aiacem quidem ira 
ad furorem mortemque perduxit (d. i.: Over Aiax behoef ik niet eens 
te spreken, want van hem is het bekend genoeg, dat enz.). - Affers 
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haec omnia argumenia^ cur dii sint^ remque mea senteniia minime 
dubiam argamentando dubiam facis. Mandavi enim memoriae non 
nurnerum solum, sed etiam ordinem argamentomm iaoram (ik kan dat 
zeggen, want enz.). 

Aanm.. Nam en enim hadden oorspronkelijk zuiver affirmatieve 
beteekenis (vgl. § 318 Aanm.): inderdaad. Bij nam komt deze betee- 
kenis in de omgangstaal (met name in antwoorden) tot zelfs nog bij Cicero 
een enkel maal voor, bijv. Verr. 1,113 : Nam mehercule, inquit, sic agamus 
Ja waarlijk, zegt hij, zoo willen we doen. 

De oorspr. beteekenis van enim (en ook van vero) leeft nog voort in 
enim vero, dat eene samenstelling is van het confirmatie ve enim en 
het adverbiale vero (in waarheid), en gebruikt wordt, om eene sterke 
verzekering uit te drukken: ja voorwaar. 

2. Namque (d. i. nam + que) en etenim (d. i. et + ^nim), 
die beide op de eerste plaats in den zin staan, geven eene nauwere 
verbinding met het voorgaande te kennen dan nam en enim, en zijn 
beide veel meer beperkt in hun gebruik dan deze. Etenim geeft niet 
den eigenlijken grond aan, maar .dient meer tot toelichting. 

Namque komt in het klassieke Latijn nog weinig voor, etenim daar¬ 
entegen veel. 

b. subordineerende. 

1. Quod als causale conjunctie en quia, omdat, wijl, die zeer 
weinig in beteekenis verschillen, geven beide een objectieven, facti- 
schen, onmiddellijken grond aan, de feitelijke aanleiding tot 
het in den hoofdzin vermelde, niet alleen als verklaring van eene 
werkelijkheid buiten ons (reaalgrond, oorzaak), maar ook 
van eene werking in onzen wil (beweegreden): Fr. paree que. 
Dikwijls staan in den hoofdzin demonstratieve correlativa als propterea, 
idcirco, ideo, e. d. (zoo vooral bij quod, minder bij quid). 

2. Hetzelfde doet quoniam, naardien, vermits, daar toch, 
dat echter op het vast-staan, het onloochenbaar-zijn van den 
grond bijzonderen nadruk legt (gelijk ge ziet, weet): Fr. puisque. 

3. Synoniem met quoniam is het causale quando, daar nu 
eenmaal, daar toch, nademaal, dat echter veel minder gebruikt 
wordt (bij Caesar in het geheel niet) en in de eerste plaats tijd par¬ 
tikel is 

Dikwijls wordt aan quando ter versterking nog quidem (§ 626) 
toegevoegd: quandöquidem (alleen causaal). 

4. Daar al deze causale conjuncties een meer uiterlijken samen¬ 
hang aanduiden, behouden de bijzinnen die zij inleiden, in den regel 
den indicativus, of, juister, den modus dien zij zouden hebben als 
onafhankelijke zinnen. 

Over den coniunctivus in deze zinnen vgl. § 535 en § 619, 5^. 



474 SYNTAXIS. § 639. 

5. Daarentegen leidt het vroeger (§ 560, 20) behandelde cum 
als causale conjunctie een subjectieven, logischen (gedachten), 
middellijken grond in, d. i. een kengrond, waaruit de werking 
eerst door ons denken wordt afgeleid. Het causale cum behoudt zijn 
grondkarakter van temporale partikel, maar het beschrijft de bijzondere 
tijdsomstandigheden als grondslag voor eene gevolgtrekking, 
en duidt dus een innerlijk causaal verband aan tusschen deze 
omstandigheden en de hoofdhandeling. Dit maakt het begrijpelijk, dat 
het den coniunctivus heeft gekregen (voor voorbeelden zie § 560,20). 

1. Reliquos principes obsidum loco secum ducere decreverat, quod 
motum Qalliae verebatur. — Helvetii reliquos Gallos vlrtute praecedunt^ 
quod fere cottldianis proelils cum Germanis contendunt. 

An^ qula non condemnavl duo consules, sum reprehendendus? 
Eram oilosus in Tusculano^ propterea quod dlsclpulos obviam mlse- 

ram. - Dlllgl iucundum est propterea qula tutlorem vltam effielt 
2. Quoniam lam nox est^ in vestra tecta discedite. — Venlant et 

coram, quoniam me in vestram contlonem evocaverunt, dlsserant! 
3. ld omitto^ quando vobU Ita placet 
Sequitur^ ut llberatores tuo ludiclo dicas^ quandoquidem tertlum 

nihil potest esse. 

Aanm. 1. 1 en 2. Quid is dt acc. neutr. plur. v. d. stam qui- (§ 173, 
A. 1): vandaar nog in het oudere Latijn quiapropter = qiiapropter^ en 
quidnam = cur. — Over quod vgl. § 640a. 

Quia en quod wisselen somtijds met elkander alleen uit stilistische gron¬ 
den, bijv. Cic. S. Rosc. 145: Concedo, et quod animus aequus est et 
quia necesse est. De hoogere literatuurtaal geeft echter over het algemeen 
de voorkeur aan quod. 

3. Quoniam is eig. eene samenstelling van cum (quom -f- iam, vgl. 
èjiEi-drj)^ maar werd al spoedig niet meer als zoodanig gevoeld (vgl. het 
eerste voorbeeld), en sedert den klass. tijd uitsluitend causaal (niet meer 
temporaal) gebruikt. 

Quando (d. i. quam -f dö, Duitsch zu: eig. tot welken [tijd]) is oorspr. 
een adverbium van tijd, en wordt ook later nog als zoodanig veel ge¬ 
bruikt, zoowel interrog, (wanneer?), als indef. = aliquando (na nê, 
si, num : vgl. § 489, A. 2). Reeds Plautus bezigt het echter als temporale 
en ook als causale conjunctie; in het klassieke Latijn krijgt dit laatste 
gebruik de overhand. — Quandoquidem is uitsluitend causaal. 

Aanm. 2. Het causale quandoque aangezien, is archaïstisch. 

§ 639 [640]. Het voegwoord quod staat echter niet alleen als cau¬ 
sale conjunctie in bijwoordelijke bijzinnen, maar wordt ook expli- 
catief gebruikt tot inleiding van een feit vooral in onderwerps- en 
voorwerpszinnen die als zoodanig eene noodzakelijke aanvulling 
bij den hoofdzin vormen, eene verklaring daarbij (of bij een begrip 
daarin) bevatten (factisch quod). Wij geven het in dit geval weer door: 
dat, het feit dat, de omstandigheid dat, enz.. 

Quia komt klass. zelden zoo voor. 
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A. Quod staat aldus metname: 

10 ter verklaring van een pron. demonstrativum of een sub- 
stantivum in den hoofdzin; het pronomen kan ook verzwegen worden: 

Illud fandavit imperium^ quod Romulus docuit eiiam hostibus 
recipiendis augeri hanc civitatem oportere. 

lila quania benignitas naturae quod tam malta ad ves- 
cendum^ tam varia et tam iucunda gignit! 

Alterum est vitium, quod quidam nimis magnum studium in res 
obscuras conferunt. 

Multam ei detraxit inter eos viventi quod alienae erat civitatis. 

Bij andere casus: 

Nam recentium iniuriarum, quod Aeduos^ quod Ambarros^ quod 
Allobrogas vexassent (oblique coniunct.), memoriam deponere posse? 

Hoe ipso miser es, quod non sentis quam miser sis. 

Hierbij sluit zich het gebruik van quod aan in uitdrukkingen als 
ex eo quod, hinc quod, praelerquam quod (behalve dat), en vooral 
nisi quod (behalve in zooverre dat), enz.: 

Nee Aristoieles non laudandus est in eo quod eensuit enz.. - Ex 
hoe quoque intellegi poterit in mundo esse intellegentiam, quod eerte est 
mundus melior quam ulla natura. - ld praeterquam quod fieri 
non potest, ne fingi quidem potest. - Tuseulanum et Pompeianum me 
valde deleetant, nisi quod me aere alieno obruerunt. 

Aanm. 1. Wat de beide laatste zegswijzen betreft, heeft men het ar¬ 
chaïstische praeter quod als het oorspr. te beschouwen: min of meer 
pleonastisch werd daar quam aan toegevoegd. Naast praeter quod kwam 
reeds vroeg nisi quod op in aansluiting aan het gebruik van nisi voor 
praeter in zinnen ais: Neminem vidi nisi te. 

20 na verba als faeere, fieri, aeeidere, evenire en andere 
die een doen of geschieden te kennen geven, met adverbia als 
bene, male e. d. waardoor een oordeel over de als afgesloten 
voorgestelde handeling of gebeurtenis uitgedrukt wordt: 

Bene faeis, inquit, quod me adiuvas, — Feeisti mihi pergra- 
tam, quod Serapionis librum ad me misistL 

Magna me, inquit {Soerates), spes tenet, iudiees, bene mihi evenire, 
quod mittar ad mortem. — Aeeidit perineommode, quod eum 
nusquam vidisti. 

Aanm. 2. Zonder adverbium zegt men natuurlijk: accidit {fit enz.) 
ut (§ 552a, 3^). Maar ook met een adverbium kan deze constructie 
voorkomen: men wil dan eenvoudig mededeelen, dat een of ander feit 
(gelukkig of ongelukkig) gebeurd is (of gebeurt), terwijl bij de constructie 
met quod het feit als bekend wordt verondersteld en de hoofdzin over 
dit bekende feit een oordeel wil geven. 

Aanm. 3. Daar bij bene facio, quod e. d. de handeling van hoofd- en bijzin 
zakelijk dezelfde (identiek) is en alleen van verschillend gezichtspunt uit 
uitgedrukt wordt (co-incidente of congruente zinnen: § 559,3), staat in 
beide hetzelfde tempus. Vgl. in het Grieksch bijv.: ev sjioirjaag avafzv^oag fis. 
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Aanm. 4. In het oudere Latijn vindt men bij bene fado e. d. nog dik¬ 
wijls het explicatieve cum (= ea re quom = ea re qaod\ vgl. § 559,30): 
in het klassieke wordt cum echter in zulke zinnen verdrongen door quod, 
en komt het nog slechts een enkele maal voor: Praeclarefacis, cum pueriim 
diligis (Cic, fin. 3, 9). 

Op dezelfde wijze kan soms een verklarende zin met quod komen 
na enkele in den regel door den acc. c. inf. (§ 580) of den enkelen inf. 
gevolgde praedicatieve adiectiva en adverbia met esse, waar¬ 
door een waardeeringsoordeel over eene handeling uitgedrukt wordt, 
zooals: optimum^ iucundum, molestum, vitiosum, non ferendum est; 
param est] ook na paenitet, pudet, piget (§ 579), na prodest enz.: 

Optimum est^ quod dictaturae nomen sustulisti. - Parumne 
est, Plso, quod tantum homines fefellisti? 

Mihi numquam veniat in mentem paenitere, quod a me ipse non 
desciverim. 

Aanm. 5. Een zin met quod kan blijkens hetgeen gezegd werd, bij deze 
uitdrukkingen alleen dan voorkomen, wanneer over een vaststaand 
feit een waardeeringsoordeel wordt gegeven, nooit wanneer dit feit nog 
als twijfelachtig kan worden beschouwd, nog alleen als de inhoud eener 
voorstelling of gedachte: in het laatste geval moet men den acc. c. 
inf. (of den enkelen inf.) gebruiken; in het eerste mag zoowel de acc. c. 
inf. als quod. Zeg ik dus bijv.: Utile erit quod frater tuus aderit, dan wil 
dit zeggen: Gelukkig dat uw broeder er ook zijn zal; Utile erit fratrem 
tuum adesse daarentegen behoeft niet meer in te houden, dan: Het zal 
goed zijn, indien uw broeder er ook is. 

30 na accedit daarbij komt nog: Accedebat, quod suos ab 
se liberos abstractos obsidum nomine dolebant. 

Aanm. 6. Het onderscheid tusschen accedit ut 552a, 3^) en accedit 
quod bestaat hierin, dat het eerste een feit als zoodanig, als feit, en 
accedit quod een feit als grond of oorzaak aan het voorgaande toevoegt. 
Dit onderscheid wordt echter niet steeds in acht genomen. 

40 na praetereo en mitto in de beteekenis: ik laat nu nog 
daar, ik spreek er nu nog niet eens over dat: 

Praetereoquod eam sibi domum sedemque delegit. — Mitto 
quod eas (provincias) ita partas habent ii qui nunc optinent, ut non 
ante attigerint, quam hunc ordinem condemnarint. 

Aanm. 7. Slechts schijnbaar staat in het klassieke proza een enkel 
maal een zin met quod na verba sentiendi en declarandi voor een acc. c. 
inf., bijv. Cic. epist. 3, 8, 6: An mihi de te nihil esse dictum putas? 
ne hoe quidem, quod Taurum ipse transisti?: ook in dit geval is de zin 
met quod eenvoudig verklarend: zelfs niet het feit, dat . . . 

Als rechtstreeksch object van een verbum sentiendi of declarandi 
(werkelijk dus voor een acc. c inf.) staat een bijzin met quod eerst in 
het latere Latijn, waarin quod een soort universeele conjunctie voor nazinnen 
wordt (vgl. het Fransche que, dat deze functies overneemt): vgl. § 576, A. 4. 

Aanm. 8. Ten slotte zij nog melding gemaakt van de uitdrukking 
quid, quod . .?, een rhetorische overgangsformule, die als eene ellipse 
te beschouwen is: Quid dicam de eo, quod . .?, lett.: Wat (moet men 

t 
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er van zeggen), dat . d. w. z. ja zelfs; gewoonlijk zonder volgenden 
hoofdzin: Quid? quod eadem mente res dissimillimas comprendimus? - 
Qaid quod te ipse in custodiam dedisti? 

B. Inzonderheid in de omgangstaal staat somtijds een bijzin met het tacti¬ 
sche quod, tot inleiding van een feit waarop een in den hoofdzin uitgesproken 
oordeel betrekking heeft, met dezen in lossere verbinding. De zin 
met quod gaat in dit geval steeds voorop. Wij vertalen door: wat betreft 
(aangaat) dat (letterl. in betrekking daartoe dat), ook wel door: wanneer, 
terwijl we in den hoofdzin niet zelden een imperativus als: zoo weet, zoo 
hoor enz. inlasschen: 

Quod scire vis, qua quisque in te fide sit et voluntate, difficile dictu est de 
singulis. — Quod Silius te cum Clodio loqui vult, potes id mea voluntate 
facere. — Quod securi percussit filium, privavisse se etiam videtur multis 
voluptatibus. 

Met obliquen coniunct.: Quod castra movisset, factum {esse) inopia pabulL 
Zoo dikwijls vooral bij Caesar. 

Aanm. Q. Deze «betrekkingszinnen" met quod zijn inderdaad slechts een 
bijzondere vorm van de onder A. besproken substantiefzinnen 

§ 640 [639]. Ofschoon quod in het klassieke Latijn in de eerste 
plaats causale conjunctie is (omdat), moet toch het in de vorige § 
besproken factische gebruik van quod (dat) als het oorspronkelijke 
beschouwd worden: het causale quod heeft zich uit het factische 
ontwikkeld. 

Den overgang vormen die gevallen, waarin de zin met quod zich 
zoowel* verklarend (als substantiefzin dus) laat opvatten (dat), als 
causaal (omdat), wijl het met quod ingeleide feit tevens de grond 
voor de hoofdhandeling is: 

, , . / ik betreur het, dat (voorwerpszin); 
^ I ik treur, omdat (causale bijw. bijzin). 

Quod staat aldus: 

10 somtijds bij de verba affectuum (§ 576), als: laetor, gaudeo, 
doleo, aegre fero, miror enz.: 

Molestissime fero, quod te ubi visurus sim nescio, — Sane 
gaudeo quod te interpellavi. 

Met obliquen coniunct. (§ 535, b, lo): Cato mirari se aiebat, 
quod non rider et haruspex, haruspicem cum vidisset 

Deze werkwoorden worden echter veel meer als verba sentiendi 
opgevat en dus met den acc. c. inf. geconstrueerd (vgl. § 576). 

20 bij de werkwoorden van prijzen en berispen, danken en 
gelukwenschen, veroordeelen, als: laudo, vitupero, condemno, 
gratias ago, gratulor e. d., en bij die van beschuldigen accuso en 
reum fado: 

Quod viris fortibus honos habitus est, laudo. - Utrum rep re- 
hen dis, quod libertus patronum iuvabat eum, qui turn in miseriis 
erat? — O r at ui o r tibi, quod ex provincia salvum te ad tuos recepisti. 
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Met obl. coni.: Caesar convocatis Aeduorum principibas graviter eos 
accusatf quod ab iis non sublevetur 

Bij deze werkwoorden is de constructie met quod regel, of zelfs 
de alleen mogelijke. 

Aanm.. Bij de overige werkwoorden van aanklagen, als arguere enz. 
staat de inf. (acc. c. inf.): Arguitis aliquem putrem occidisse. Cic. 
S. Rosc. 57. — Q. Gallio crimini de dit sibi eum venenum parasse. 
Cic. Brut. 277. 

§ 640ö. Gelijk het causale gebruik der conjunctie quod zich uit het tacti¬ 
sche heeft ontwikkeld, zoo dit laatste uit het relatieve: het voegwoord quod 
is eigenlijk het neutrum sing. van het pronomen relativum. 

Duidelijk blijkt deze overgang in het vroeger (§ 529, 30) besprokene habeo 
of non [nihil) habeo quod met den (potentialen of deliberatieven) con- 
iunctivus, waarbij zich est quod, nihil est quod, quid est quod aansluiten. 
Eenerzijds toch worden deze uitdrukkingen zoo gebruikt, dat quod er zich niet 
anders dan als relativum laat opvatten, bijv.: Habet Antonius quod suis 
polliceatur (Cic. Phil. 8, 9). — Nee quod mandem habeo (nihil enim praeter- 
missum est) nee quod narrem (novi enim nihil) (Cic. Att. 5, 5, 1); aan den 
anderen kant staan zinnen als: Quod laetere habes (§529,3^). - Nihil habeo 
quod aeeusem seneetutem (Cic. Cato 13). - Quid est, quod tu alios aeeuses? 
(Cic. Verr. 2, 49), waarin men quod ook door eur zou kunnen vervangen (wij 
vertalen deze laatste zinnen gewoonlijk door: Ik heb geen grond om). 

Dat echter ook in dit geval quod oorspr. pronomen was (dus lett. de 
laatste zin: ik heb niets, waarvan ik den ouderdom zou kunnen beschul¬ 
digen), wordt duidelijk, wanneer men zich het vrijere gebruik van den prono- 
minalen acc. sing. neutr. herinnert (§§ 379 en 384): vgl. Plaut. Stich 127: 
Hoe est, quod ad vos venio, met Mil. 1158: ld venimus (eig.: Deze komst zijn 
we gekomen = daarom zijn we gekomen), Plaut. capt. 996: Quod male feci 
erucior, met ld erueior (Trin. 1170), Terent. Hec. 368: Laetae exelamant „venit” 
id quod me repente aspexerant, met id laetor. Van huis uit staan deze zinnen 
tot den hoofdzin in dezelfde verhouding, waarin de vrijere accusativus staat 
tot zijn verbum. Tevens echter is in zulke zinnen het pronomen zóó ge¬ 
bruikt, dat er nog nauwlijks een onderscheid met de conjunctie merkbaar is. 
In elk geval ging het besef van een casusbetrekking tusschen quod en het ver¬ 
bum van den bijzin reeds vroeg geheel te loor, en kon quod zoo door analogie 
gebezigd worden tot aanknooping van allerlei verklarende, dan verder van 
causale zinnen. [Eene soortgelijke ontwikkeling heeft het Gr. Hom. o, Att. oxt 

doorgemaakt: Ovx désig o ps . . fidXsv Atag; (wellicht nog als acc. van inhoud 
gevoeld: Hebt ge niet gehoord wat A. mij getroffen heeft? II. 15, 249),* 
Olfök TÓ jjöf} 8 oi) nsloEo&ai ^psXXsv (II. 20, 466; explicatie! in een objectszin); 
TrjXépaxov ^avpa^ov o ^agoaXexog dyÓQsvsv (explicatief-causaal bij verba affec- 
tuum : Od. 18, 411); MdXa de Jidvrag Axaiovg sobXfjg xai nvxivfjg (povXrjg), 

o Tl drjioL èyyvbi vrjcüv xalovaiv jivqol TioXXd (II. 9, 76: adverbiale causale bijzin, 
die geen noodzakelijke aanvulling vormt van den hoofdzin). Ook ons voeg¬ 
woord dat (Duitsch dass), dat thans enkel formeele beteekenis heeft, was 
oorspr. een pronomen (echter demonstrativum: Duitsch das): Ik weet, 
dat hij komt = oorspr.: Ik weet dat: hij komt.] 
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6) Conclusivae (§ 319). 
% 

0 

§ 641. 1. Itaque (§ 47) (en) daarom, dus, vandaar, derhalve, 
duidt, overeenkomstig zijn letterlijke beteekenis (en aldus, en zoo), 
een feit aan als gevolg van een ander, te voren genoemd feit (zoo 
komt [kwam] het, dat). Het staat in het klassieke Latijn steeds 
op de eerste plaats (§ 319 Aanm.): 

Quemadmodum oppida defenderent^ non habebant. Itaque se suaque 
omnia Caesari dediderunt. - Publice maximum putant esse laudem 
(Germanl), quam latissime a suis finibus vacare agros, Itaque una ex 
parte a Suebis circiter milia passuum sescenta agri vacare dicuntur, 

Aanm. 1. Ofschoon dus in itaque de oorspronkelijke beteekenis van 
•que (en) niet meer uitkomt, ging zij toch nooit geheel verloren: vandaar 
dat men nooit et itaque zeide. 

Aanm. 2. Gelijk in § 47 Aanm. opgemerkt werd, maakten de Romein- 
sche grammatici onderscheid in het accent tusschen dit conclusieve itaque 
en itaque = et ita\ het is echter de vraag, of dit verschil werkelijk 
heeft bestaan. 

2. a) Daarentegen duidt igitur dus, derhalve, eene eerst door 
nadenken en redeneering tot stand gekomen gevolgtrekking 
aan. Het wordt vooral gebruikt in eene sluitrede (syllogismus) en 
staat gewoonlijk op de tweede plaats (§ 319 Aanm.): 

Apud Hypanim fluvium bestiolae quaedam nascuntur^ quae unum diem 
vivunt. Ex his igitur hora octava quae mortua est, provecta aetate 
mortua est. - Si mentiris, mentiris; mentiris autem; mentiris igitur. 

b) Igitur éxtni ook om na eene parenthese een begrip weder 
op te nemen, of eene redeneering ten einde te brengen wanneer men 
na eene kortere of langere uitweiding weer tot zijn onderwerp 
terugkeert (dan): 

Recta effectio {xaxÓQ^cjooiv enim ita appello, quoniam rectum factum 
xarÓQ'&copa), recta igitur effectio crescendi accessionem nullam habet 

Itaque, ut sine ullo errore diiudicare possimus, si quando cum Ulo, 
quod honestum intellegimus, pugnare id videbitur, quod appellamus utile, 
formula quaedam constituenda est ,,, , Erit autem haec formula 
Stoicorum rationi disciplinaeque maxime consentanea.Sed 
redeo ad formulam. Detrahere igitur alteri aliquid magis est contra 
naturam quam mors enz. (Cic. off. 3, 19 sqq.). 

Aanm.. De oorspronkelijke beteekenis van igitur is temporaal: daarop, 
dan: in dezen zin vindt men het nog in het oude Latijn: vgl. bijv.: 
Legg. XII tab. 1, 1: Si in ius vocat, ni it, antestator; igitur im capito. 

3. a) Ergo bijgevolg, dus, is synoniem met igitur, maar ster¬ 
ker, in zooverre het nog nadrukkelijker het noodzakelijke van de 
gevolgtrekking aangeeft. Het staat zoowel op de eerste, als op eene 
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volgende plaats (al naar de nadruk valt); dikwijls gaat nog een zin met 
igitur vooraf: 

Aegritudo non cadit in virum jortem. At nemo sapiens nisi fortis. 
Non cadet ergo in sapientem aegritudo, — Nihil est praestantius deo; 
ab eo igitur mundum necesse est regi, Nulli igitur est naturae 
oboediens aut subiectus deus, omnent ergo regit ipse naturam. 

Bij eene argumentatio ex contrariis: Ergo haec veteranus miles facere 
poterit, doctus vir sapiensque non poterit? 

b) Evenals igitur wordt ergo echter ook (hoewel minder) gebezigd 
na eene parenthese of eene uitweiding: 

Solis autem magnitudinem {ipse enim hic radiatus me intueri videtur 
admonens ut crebro faciam mentionem sui) — vos ergo huius magni¬ 
tudinem quasi decempeda permensi refertis; ego me quasi malis archi- 
tectis mensurae vestrae nego credere. - Zie ook § 662, zin 1. 

An Epicuro . . . dicere licebit . . . nullam sapienti esse tempus .. . 
quin possit exclamare: uQuam pro nihilo puto!" cum praesertim omne 
malum dolore definiat.huic ergo, ut dixi, non multam diffe- 
renti a iudicio ferarum, oblivisci licebit sui et sqq. (Cic. Tusc. 5, 73). 

Aanm.. Ergo is door syncope (§ 15) ontstaan uit *ê-rögö, ^ë-règö 
(wortel reg- richten), en beteekent dus eigenlijk: uit de richting, dan: 
uit den grond, en zoo als conjunctie: vandaar, als praepositie (§ 405, 
A. 4) wegens; bij de comici (volkstaal?) wordt het nog gebruikt in den 
zin van: inderdaad (in het klass. Latijn niet meer); met heeft het 
echter niets te maken. 

7) Interrogativae (§ 320). 

§ 642. 1) Eene vraag {interrogatio) is 
a) een ledig {simplex) of 
b) samengesteld {disiunctiva)] samengesteld heet eene vraag 

die twee of meer, door eene particula disiunctiva gescheiden, 
deelen bevat, bijv.: Heeft Caesar dat boek geschreven of niet? Het 
antwoord moet uit de gestelde mogelijkheden kiezen (keusvraag). 

2) Eene vraag kan voorts 
a) rechtstreeksch {directa) zijn of 
b) afhankelijk (vgl. § 524). 

3) Eindelijk kan eene vraag betrekking hebben: 
a) alleen op een woord of een begrip; men gebruikt dan 

de pronomina en adverbia interrogativa: Quis id fecit? - 
Ubi est? of 

b) op den geheelen zin: Videsne hoe quam clarum sit? 

A. Eenledige vragen. 

§ 643. Terwijl in onze taal de rechtstreeksche vragen, behalve 
door den toon, door de woordschikking kenbaar gemaakt worden, 
kan dat in 't Latijn, wegens de vrijere woordschikking (§ 669), 
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minder gemakkelijk; vandaar dat het Latijn veel meer dan het 
Nederlandsch gebruik maakt van partikels om de vraag aan te duiden. 

In de geschreven taal was de behoefte aan zulke partikels te grooter, 
omdat de toon hier wegviel en men geen leesteekens en dus ook 
geen vraagteekens had (§ 48). 

Aanm.. Ons vraagteeken is eerst in de 8ste of 9de eeuw in gebruik 
gekomen; het schijnt ontstaan te zijn uit de letter Q (als afkorting van 
quaestio), 

10. Zonder partikels drukt de eenledige rechtstreeksche 
vraag twijfel of verwondering uit. Bevat zij geen ontkenning, 
dan verwacht men een ontkennend antwoord; bevat zij echter eene 
ontkenning (non)^ dan verwacht men een bevestigend antwoord: 

Ta arma abicienda censes, ut serviamus? — Hunc ego non diligam^ 
non admirer? 

§ 644. 20. Gewoonlijk wordt de eenledige vraag, zoowel de 
directe als de indirecte, ingeleid door een der partikels -/ré, 
nunti nönné: 

a) Met -né vraagt men alleen om een antwoord te hebben: 
dit kan zoowel bevestigend als ontkennend zijn; in recht¬ 
streeksche vragen vertalen wij het niet, in indirecte geven wij 
het weer door of. 

Gelijk reeds in § 47 opgemerkt werd, is -në eene enclitica; het 
wordt aan het gewichtigste woord van den vragenden zin gehecht, 
echter npoit aan eenlettergrepige praeposities: 

Qaid? licetne dicere? — Potestne virtus servire? — In nosirane 
potestate est, qaid meminerimus? 

Hoe ex te quaero pecunia publica fueritne tibi quaestuL Vgl. ook § 524. 

Aanm.. -Ne kan de in beteekenis verzwakte oude negatie ne (§ 624, A. 6) 
zijn; in dat geval zou het oorspronkelijk alleen in zulke vragen thuis 
gehoord hebben, waarop men een bevestigend antwoord verwacht (bijv. 
Videtisne? Cic. Cato 31) en eerst later neutrale vraagpartikel geworden 
zijn. De afleiding staat echter niet vast. 

§ 645. b) Op eene vraag met num wordt een ontkennend 
antwoord verwacht: 

direct: soms, (dan) misschien, immers niet? 
indirect: of wel, of misschien (zie echter ook de Aanm.): 

, , ^ f Durft gij het soms ontkennen? 
Numnegareaudes? ( Gij durft het immers niet ontkennen? 

Quaero, num quis ante te Ik vraag, of wel (of misschien) iemand 
tam fuerit nefarius vóór u zóó goddeloos geweest is: 

WOLTJER, ï at Oramm. 6e druk. 31 
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Nam Sophoclentj nam Isocratem, num Platonem coègit in suis 
studiis ohmutescere senectus? - Lacedaemonii Philippo minitante se 
omnia quae conarentur prohibitumm qaaesiverant num se esset etiam 
mori prohibiturus. 

Dringender staat in de directe vraag numquid?^ eig.: soms in 
eenig opzicht?, dan: toch niet?: 

Numquid duas habebis patrias? 

Aanm.. Num is waarsch. de zwakbetoonde vorm van nunc (= *nam + ce 
[§ 170, A. 1]; vgl. tune uit "tum-ce)] zijne grondbeteekenis is dus een 
toonloos nu (vgl. etiamnum). Vandaar dat een enkel maal in de directe 
vraag in plaats van num nog numne staat: Nihil esse potest nisi quod 
attigimus aut vidimus. Quid? deum ipsum numne vidisti? Door het 
gebruik kreeg num op den duur ontkennende strekking. 

In indirecte vragen wordt het echter ook wel in verzwakte 
beteekenis zonder onderscheid met -ne gebezigd: Ad te scribamy 
num quid egerim (Cic. Att. 11, 14, 3). 

§ 646. c) Op eene vraag met nonne wordt een bevestigend 
antwoord verwacht: 

direct: niet? 
indirect (alleen in gebruik na quaero): of niet: 

Pretium dedit Cui dedit? per quem dedit? unde aut quantum dedit? 
nonne his vestigiis ad caput maleficii perveniri solet? 

Quaero nonne tibi faciendum idem sit, 

Aanm. l. Volgen meer vragen op elkander, die ieder afzonderlijk 
nonne zouden moeten hebben, dan plaatst men dit gewoonlijk slechts in 
de eerste vraag, terwijl in de andere alleen non gebruikt wordt: 

Nonne extremam pati fortunam paratos proiecit ille (L, Domitius sc.).^ 
non sibi clam salutem fuga petivit? non proditi per illum Caesaris bene- 
ficio estis conservati? (Caes. civ. 2, 32, 8). 

Aanm. 2. Nonne (d. i. non -}- de vraagpartikel -në) is eerst in den tijd 
van Plautus ontstaan en in het oude Latijn nog zeldzaam; Cicero gebruikt 

het echter dikwijls. 

d) Hoogst zelden wordt in goed proza in de eenledige afhankelijke 
vraag in de plaats van num of -ne j/gebruikt: Quaesivit, si (of) cum Romanis 
militare liceret (Liv. 40, 49, 6). — Si quid sumi possit, videri oportebit (Cic. 
inv. 2, 87; in zijne latere geschriften vermijdt Cicero deze constructie). 

In het latere Latijn neemt dit gebruik sterk toe en verdringt si alle andere 
indirecte vraagpartikels: het is de eenige, die in de Romaansche talen is over¬ 
gegaan (Fr. si: Allez voir si la fenêtre est fermée). 

Aanm. 3. Si met een coniunct. na de werkwoorden die beproeven 
of verwachten beteekenen, 2\’s conari, experiri, exspectare, is geen vraag¬ 
partikel, zooals onze wijze van vertalen door eene indirecte vraag met 
of (of misschien, of niet) zou doen vermoeden, maar het gewone 
voorwaardelijke voegwoord: voor (of in) het geval, dat: ExspectOy 
si quid dicas eig.: ik wacht, indien ge soms iets zoudt zeggen: 
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Helvetii nonnunquam inierdiu, saepius noctu, si perrumpere possent, 

conati telis repulsi hoe conatu destiterunt (lett.: een poging gedaan heb¬ 

bende voor het geval dat ....)• — Exspectabani si quid de eo ad me 

scriberes (lett.: Ik wachtte, voor het geval dat . . . .). 

Gelijk echter uit deze voorbeelden blijkt, kon de voorwaardelijke 

beteekenis gemakkelijk in de vragende overgaan. 

B. Samengestelde (disjunctieve) vragen. 

§ 647. Het eerste lid heeft gewoonlijk utrum\ inde plaats van 

atram kan echter ook -/ré staan; en eindelijk kan uiram geheel 
wegblijven. 

Is het tweede lid positief (1), dan heeft het altijd an of, zoowel 

direct, als indirect; is het negatief (2), dan annon of neene 
of niet (het eerste meer in directe, het tweede bijna alleen in 
indirecte vragen). 

Men heeft dus: 

(1) 2de lid positief: (2) 2de lid negatief: 

an utram . ., annon (dir.; ind. neene) 
an -ne ., annon (dir.; ind. neene) 
an — ,, annon (dir.; ind. neene) 

1. Utram ego tibi patrimonium eripui, Qelii, an tu comedisti? - 

Dijficile est dictu at ram hostes magis virtatem Pompei pagnantes 

timaerint, an mansaetadinem victi dilexerint 

Si ipsa res pablica iadicaret, Antonione an Bruto legiones popali 

Ronrnni adiadicaret? - Perqairitar virtas saamne prop ter dignitatem 
a n propter fractas aliqaos expetatar 

Ipse (eam) percassit an aliis occidendam dedit? - Possumas aadire 

aliqaid an serias venimas? - Postrema syllaba brevis an longa sit, 
ne in versa qaidem refert. 

2. a. Utram cetera nomina in codicem accepti et expensi digesta 

habes annon? - Tabalas habet annon? - Maar ook: Utram fundi 

facti sint annon, qaaerendam esse videtar. 

b, Di utram sint neene sint, qaaeritar. - Qaaero, pötaeritne 

Roscias ex societate saam partem petere neene. - Qaaeritar primam, 

sintne di neene sint. - Sapientia beatos effieiat neene sola per se, 
qaaestio est. 

Aanm. 1. De correlatie van utnim - an laat zich uit de oorspronke¬ 

lijke beteekenis van utram (wat van beide?) verklaren. Aanvankelijk stond 

het als zelfstandig interrogativum vóór de beide leden van de 

vraag, om aan te duiden dat zij tweeledig was: «wat van beide? dit of 

dat?": Utram mavis? statimne nos vela facere an paalalum remigare? 

(de deelen met ne en an staan hier als appositie). — Venit in con- 

tentionem, at ram sit probabilias, deosne concarsare , . an natura fieri 

(Cic. div. 2, 129). Door verschuiving van deze oorspronkelijke verhouding 

31* 
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voelde men utrum echter spoedig niet meer als op zich zelf staand 
pronomen, maar als beginwoord van het eerste lid. Een overgang vormen 
zinnen als de volgende, waarin het eerste lid nog -ne heeft: Videamus, 
utmm ea fortuitane sint an eo statu (Cic. nat. deor. 2, 87). 

Aanm. 2. Ofschoon utrum naar zijne oorspronkelijke beteekenis 
slechts past voor eene tweeledige vraag, wordt het toch ook voor drie¬ 
ën meerledige vragen gebruikt; niet alleen het tweede, ook de volgende 

leden hebben dan an: 

Utrum hoe signum cupiditatis tuae an tropaeum necessitudinis atque 

hospita an amoris indicium esse voluisti? 

Aanm. 3. Wanneer in eene tweeledige vraag slechts twee woorden 
(geen zinnen) tegenover elkander staan, kan men in het tweede lid 
ook an vervangen door -në, terwijl het eerste lid geen vraagwoord heeft. 
Vergelijk: Ne dubitasse quisquam verumne an falsum esset videretur 
(Cic. Balb. 11) met: Hoe quaeramus, verum sit an falsum (Cic. Cluent. 124), 
en: Experiri voluit verum falsumne sibi esset relatum (Nep. Dat. 9, 2). 

Aanm. 4. Zelden staat utrum in eene schijnbaar eenledige vraag; 
het tweede lid kan dan uit het verband er bij gedacht worden: Utrum 
igitur haetenus satis est (vul aan: an non)? (Cic. top. 25). — Torqueor, 

utrum ventum exspeetem. 

Aanm. 5. Ook gebeurt het zelden, dat in het tweede lid anne of wel, 
staat in plaats van an'. (^uaerendum est^ utrum una speeies sit earum 
anne plures (Cic. orat. 206). - Interrogatur tria pauea sint anne multa 

(Cic. ac. 2, 93). 

§ 648. 1. Zeer dikwijls wordt van eene tweeledige directe 

vraag het geheele eerste lid als overtollig weggelaten, zoodat 
schijnbaar an eene eenledige vraag inleidt, evenals -ne, nam en 
nonne\ inderdaad echter sluit zulk eene vraag zich aan het voorgaande 
altijd zóó aan, dat men zich het eerste lid er bij denken moet: 

a) Zou het weggelaten eerste lid bevestigenden zin hebben, dan 
heeft de vraag met an ontkennende strekking; wij vertalen an dan 
door of, of misschien; somtijds komt er tot versterking vero bij: 
an vero of inderdaad: 

Dixi fanditas lihertatem vestram hac lege tollL A n vos aliter existi- 
mabatis? (En was dat niet zoo?) Of oordeeldet gij zelf anders? - 
Turn denique amplissimi honoris nomen obtinebis. An vero hoe pro 

nihilo patas? 

b) Zou het weggelatene eerste lid ontkennenden zin hebben, dan 
is de vraag met an bevestigend; stelliger is nog an non; wij 
vertalen het eerste op verschillende wijzen, het laatste door of niet: ^ 

Qaidnam beneficio provocati facere debemas? an imitari agros fer- 
iiles, qai malto plas efferant, qaam acceperant? (ondankbaar zijn, niets 
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wedergeven), of de vruchtbare akkers nadoen enz., d. i.: Is het niet, 
de vruchtbare akkers nadoen, enz. (Cic. off. l, 48). — ludex vero 
quantum habet dominaium, quo timore nocentes afficii! An non est 
omnis metas servitus? - Quid est aliud concedere victoriam? an ille 
non vicerit, si quacumque condicione in hanc urbem cum suis venerit? 

§ 64Q. 2. Op soortgelijke wijze laat het zich verklaren, wanneer in 
het klassieke Latijn na haud scio, nescio, naar analogie daarvan ook 
na dub ito, dubium est, incertum est en andere, minder gebruikelijke, 
uitdrukkingen van twijfel en onzekerheid, eene Indirecte vraag 
met an volgt om eene bescheiden verzekering, eene indirecte 
vraag met annon (an nullus, an netno, an nunquam), om eene zachte 
ontkenning te kennen te geven, zoodat wij voor an of niet moeten 
gebruiken, voor annon of (wel): 

(Ik weet niet, of het niet waar is, 
Haud scio an verum sit (Mrsschien is het wel waar. 

. (Ik weet ;niet, of het wel waar is, 
Haud scio annon verum waar. 

Zoo ook; haud scio an nemo {nullus) . . of wel iemand 
haud scio an nunquam.ofwel ooit: 

Ook hier ligt nl. oorspr. eene tweeledige vraag ten grondslag: 
de gedachte van het eerste lid zweefde voor den geest, maar bleef 
onuitgesproken, omdat men tot die van het tweede lid overhelde, deze 
als het meest waarschijnlijk wilde zien beschouwd: Haud scio an recte 
fecerit Ik weet niet, (of ik ongelijk heb, of het anders is,) of dat hij 
(veeleer) terecht zoo gehandeld heeft, d. i.: Ik weet niet, of hij niet 
terecht zoo gehandeld heeft, d. i.: Misschien heeft hij wel terecht zoo 
gehandeld (een bescheiden verzekering dus): 

a) Crudele gladiatorum spectaculum et inhumanum nonnullis videri 
solet, et haud scio an ita sity ut nunc fit - Haud scio an recte 
ea virtus frugalitas oppellari possit. — Nescio an dici oporteaty 
illum maiestatis esse condemnatum. 

Dubitant an per Sardiniam veniat. 
Moriendum certe est et id incertum an eo ipso die. — An dolo 

malo factum sity ambigitur. 
b) Quaere rationem: haud scio annon possis. - Hoe diiu- 

dicari nescio an nunquamy sed hoe sermone certe non potest. 
Dubitet (nog bescheidener!) an iurpe non sit. 

De hier gegeven verklaring voor de constructies van §§ 648 en 649 gaat er 
van uit, dat an oorspr. in de disjunctieve vraag thuis hoort: de éénledige 
vraag heeft zich dan uit de tweeledige ontwikkeld. Men mag tegen deze 
opvatting niet aanvoeren, dat het dikwijls niet mogelijk is, eene passende 
gedachte aan te vullen: toen eenmaal de ellipse gewoon was geworden, werd 
zij allengs niet meer gevoeld en door analogie de constructie ook daar gebruikt, 
waar zij eigenlijk niet thuis hoorde. 
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Volgens anderen is het gebruik van an in de één ledige vraag het oorspron¬ 
kelijke, en werd an eerst later door zijne adversatieve beteekenis de normale 
partikel van het tweede lid eener disjunctieve vraag. 

In elk geval wordt an uitsluitend bij tegenstellingen gebruikt. 
Overigens zij er nog op gewezen, dat ook hier de indirecte vraag uit de 

directe ontstaan is (vgl. § 524 kl. 1.); An dolo malo factiim sit, ambigitur 
was dus eig.: An dolo malo factum sit? Ambigitur. 

Aanm. 1. Haud scio (nescio) an werd in het klass. Latijn vrijwel als één 
woord gevoeld (= misschien): vandaar constructies als deze: (C. Gracchus, 
diutius si vixisset) eloquentia quidem nescio an habuisset parem 
neminem, misschien zou hij zijns gelijke niet gehad heb¬ 
ben (Cic. Brut. 126). 

Forsitan, dat zich op dezelfde wijze als nescio an laat verklaren (uit fors 
sit an: het kan onzeker zijn [of de zaak anders is] of veeleer....), is reeds 
spoedig geheel tot adverbium geworden (= m isschien): reeds bij Livius 
heeft het dikwijls geheel geen invloed op den modus van het werkwoord. 

. Een herinnering aan zijn oorsprong bewaart de coniunctivus praesentis, 
waarmede het bij Terentius steeds, bij Cicero nog meestal verbonden wordt. 

Aanm. 2. In het post-klassieke proza wordt nescio an meestal met 
negatieve beteekenis gebruikt (voor nescio..-ne^ ik weet niet of): 
An profecturiis sim., nescio Of ik iets zal bereiken, weet ik niet (Sen. 
epist. 25, 1). Zie onder 3. 

3. Afgezien van de in de § onder 2 besproken uitdrukkingen (haud scio 
e. d.) is het gebruik van an in eenledige afhankelijke vragen (voor -ne 
of num of, bijv. quaero an) niet klassiek. 

Reeds bij Livius echter komt het dikwijls zoo voor (bijv. 40, 14, 7: Te 
quaerere ex iis iubebat, an ferrum habuisset), en van dien tijd af begint het num 
in de enkelvoudige afhankelijke vraag steeds meer te verdringen : de 
oorspr. beteekenis werd niet meer gevoeld en an slechts als een twijfel uitdruk¬ 
kend vraagwoord beschouwd; vandaar dat nu ook nescio an e. d. eenvoudig 
ik weet niet o^ kunnen beteekenen (dan dus met quisquam, ullus e. d., niet 
met nemo, nullus enz.): zie hiervóór, A. 2. 

Aanm. 3. De afleiding van an is niet zeker; de meest aannemelijke 
schijnt die, volgens welke het een kortere, door syncope vóór een conso¬ 
nant (§ 19, A. 4) ontstane bijvorm is van het ook later nog op dezelfde 
wijze gebruikte anne (§ 647, A. 5), dat op zijn beurt geassimileerd zou zijn 
uit *atn€, d. i. de adversatieve partikel at (§ 637, 4) met het vragende -ne 
(§ 644); op deze wijze laat het zich althans verklaren, dat an vragenderwijs 
eene tweede gedachte tegenover eene eerste kan stellen en in het 
tweede lid van eene disjunctieve vraag pleegt te staan. 

Mogelijk is ook, dat in het Latijnsche an een oorspronkelijk anne en de 
uit het Grieksch bekende Indo-Germaansche modale partikel av, die aan 
een oordeel een onbepaald en minder stellig karakter geeft («eventueel", 
«mogelijk"), samen zijn gevallen. 

§ 650. Aanhangsel. Antwoorden in zin-vragen. 
a) Een bevestigend antwoord (dat wij met ja te kennen geven) 

wordt uitgedrukt: 
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10 het meest door herhaling van dat woord uit de vraag waarop 
de nadruk ligt (dus: Paterne mens venit? Pater^ maar: Venitne 
pater meus? Venit): 

Abiit Clitipho. Solus? Solus (Ter. Haut. 905). - Zoo ook: An 
non dixi esse hoe futurum? Dixti (ld. Andr. 621). 

Dikwijls worden confirmatieve adverbia als vero inderdaad (vooral 
met pronomina: ego vero enz.), sane, prorsus^ tot versterking toegevoegd : 

Dasne deorum immortalium numine naturam omnem regi? Do sane, 

20 alleen door etiam ja (vgl. Cic. ac. 2, 104: Aut etiam^ aut non 
respondere potest), ita est (ja, zoo is het; minder vaak alleen ita), 
ook door vero inderdaad (§ 637, 3), ita vero ja zeker, certe 
zeker (§ 627), sanë ja zeker, ja stellig (lett.: op gezonde, ver¬ 
standige wijze), sane quidem^ e. d.: 

A dialecticis traditum est in omnibus diiunctionibus, in quibus aut 
etiam aut non poneretur^ alterum utrum esse verum. - Fuisti saepe, 
credo, cum Athenis esses, in scholis philosophorum. Vero, ac libenter 
quidem. - Sed tu, inquit, o ratio nes nobis veteres explicabis? Vero, 
inquam. Brute. - Visne sermoni reliquo demus operam sedentes? Sane 
quidem. 

b) Een ontkennend antwoord (neen) wordt uitgedrukt: 
10 eveneens het meest door herhaling van dat woord uit de 

vraag waarop de nadruk ligt (in den regel het verbum), doch met 
voorvoeging van non (ook nemo enz.): 

Estne frater intus? Non est. - Numquisnam praeterea? Nemo est 

Ook hier kunnen vero e. d. als versterking dienen: 

Tun negas? Nego hercle vero (Plaut. Men. 631). - Num is est 
Cluentius? Certe non est. 

20 alleen door non vero, non ita {est), sterker door minime, nog 
sterker door minime vero (neen zeker niet), enz.: 

vDeque eius capite quaerito!' Cuius? qui coierit, convenerit? Non 
ita est - Semperne igitur ordinem collocandi, quem volumus, tenere 
possumus? Non sane. - Quid, hoe volebant? Minime. - Rep re- 
hendo igitur? Minime vero. 

Aanm.. Het enkele non in antwoorden, zonder verbum, is in klas¬ 
siek proza minder gebruikelijk (behalve in de uitdrukkingen aut etiam 
aut non, en si non_si etiam zoo neen.... zoo ja); het schijnt in de 
omgangstaal thuis te hooren: Exheredavitne pater filium? Non. Heeft 
de vader werkelijk {-ne heeft soms bekrachtigende beteekenis) zijn zoon 
onterfd? Neen (Cic. S. Rosc. 54). 

c) Een verbeterend antwoord wordt uitgedrukt door immo (versterkt 
immo vero), dat zoowel bevestigende als ontkennende strekking kan 

hebben (het laatste is het gewone): 
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10 bevestigend dient het om den in de voorafgaande vraag liggenden 
twijfel op te heffen: ja, ja zeker, zeer zeker (dat behoeft ge niet te 
vragen); zoo ook immo vero etiam: Non igitur patria praestat omnibus officiis? 
Immo vero. - Catilina tarnen vivit. Vivit? Immo vero etiam in sena- 
tum venit. 

20 ontkennend dient het om het tegendeel van het verwachte antwoord 
in te leiden: integendeel, neen, veeleer (Gr. pkv ovv): Causa igitiir non 
bona est? Immo optima, sed agetur^ memento, foedissime. — Ubifuit Sulla? 
Nam Romae? Immo longe af uit. 

8) Ut. - Quin (§§ 322-325). 

a) Ut. 

§ 651. 1. Over het gebruik van de conjunctie ut (utl: § 322 Aanm.) 
werd reeds meermalen gehandeld. 

Men onderscheidt: 
10 ut finale (ontk. nè) : opdat, dat (§§ 548-551) 
20 consecutivum (onik. ut non): zoodat, dat (§§ 552 — 553) 
30 ut concessivum (ontk. ut non) : hoe ook (§ 546 Aanm.), 

die alle met den coniunctivus verbonden worden. 
Deze onderscheiding heeft echter haar grond in den verschillenden 

aard der bijzinnen, niet in ut als zoodanig. 

Vgl. hetgeen § 548 kl. 1. over ut finale opgemerkt werd. Ook bij het con¬ 
cessieve ut ligt de concessieve beteekenis niet in ut, maar in den coniunctivus 
(gesteld zelfs dat, toegegeven dat): ut kan dan ook achterwege blijven: 
§ 520; ook hier was de oorspr. beteekenis: op eenige wijze (zie A. 1). 

11. Ut \s eigenlijk een bijwoord van wijze, en wordt ook in het 
klassieke Latijn nog veelvuldig als zoodanig gebruikt, zoowel vragend 
als bet rek kei ijk. 

Aanm. 1. De afleiding van ut staat evenmin vast als zijne oorspronke¬ 
lijke beteekenis. Vroeger hield men het veelal voor een ouden locativus 
(vgl. A. 3); daar het echter hoofdzakelijk modaal gebruikt wordt, heeft 
men eerder aan een instrumentalis te denken. 

Deze oude instrumentalis behoort volgens de meest waarschijnlijke ver¬ 
onderstelling tot den stam quo~ (quu-) van het relativum, dat, naar 
het schijnt, uit het interrogativum-indefinitum ontstaan is. Ut (uit *cuti, 
*quoti) beteekent dus eigenlijk: op een of andere wijze, of: op welke 
wijze? (het indefiniturn is niet anders dan het enclitisch gebruikte interro- 
gativum). Vgl. § 548 kl. 1. 

Aanm. 2. Als indefiniet pronominaal adverbium wordt ut in het klas¬ 
sieke Latijn nog gebruikt in zoogen. verwonderde of afkeurende 
vragen met den coniunctivus, waarin men zich met verontwaardi¬ 
ging stelt tegen eene bewering, eene bedoeling, een wensch, soms ook 
tegen de gedragswijze van een ander (vgl. § 521^). Deze vragen behooren 
eigenlijk in de spreektaal thuis, en zijn vandaaruit in de taal der comedie. 
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en ook in het klassieke proza doorgedrongen. Somtijds wordt nog -ne 
toegevoegd, dat wellicht niet het ontkennende, maar het affirmatieve ne 

(§ 624, A. 7) is: 

Te ut ulla res frangat? Tu ut unqiiam te corrigas? Tu ut ullam 
fugam meditere? Tu ut ullum exilium cogites? (Zou iets u kunnen 
vermurwen? Zoudt gij u ooit beteren? enz., d. i.: Het is onaannemelijk, 
dat iets enz.: Cic. Catil. 1, 22). - Egone ut te interpellem? Cic. 

Tusc. 2, 42. 

Vroeger nam men in dergelijke zinnen ellipse aan \diX\ fierine potest, 
of van een enkelen infinitivus met -ne, als postularine, fierine (vgl. §§ 391 
en 580, A. 4), waarvan dan ut afhankelijk zou zijn. Dat echter, ofschoon 
logisch zulk eene uitdrukking ervóór zou kunnen staan, deze toch 
inderdaad niet verzwegen is en dus ook niet den zin met ut regeert, 
blijkt reeds daaruit, dat ut ook achterwege kan blijven (§ 521 h)\ „Incendit 
igitur eos, qui audiunt!' Quid? ille incendat? Restinguet citius, si ar- 
denteni acceperit (Cic. fin. 4, 7). — Egone me aliqiiid didicisse non 
gaudeam? (Cic. parad. 42). Inderdaad hebben we hier met een zelf¬ 
standigen coniunctivus te doen, die tot den deliberativus pleegt gere¬ 
kend te worden (vgl. § 521 h), maar daartoe slechts in oneigenlijken zin 
hoort (de spreker is niet in twijfel over wat hij zelf doen moet, maar alleen 
over de juistheid van den wensch of de uitspraak van een ander), en eerder 
als een soort potentialis moet worden aangemerkt: wanneer bij dezen 
coniunctivus somtijds nog ut gevoegd wordt, dan is dit naar zijn oorsprong 
het indefiniete adverbium (op eene of andere wijze), dat min of meer 
enclitisch gebruikt wordt en daarom ook bijna nimmer aan het begin van 

den zin staat. 
Wel heeft dit gebruik van ut er aanleiding toe gegeven, dat zulke zinnen 

allengs in hypotaktische overgingen: vgl. bijv. Ter. Haut. 1050: Mea bona 
ut dem Bacchidi dono sciens? Non faciam. Vereenigt men hier beide 
zinnen, dan wordt de eerste een consecutief-finale bijzin. 

Aanm. 3. In de poëzie (Catullus, Vergilius) wordt ut een enkel maal 
met locale beteekenis gebruikt (= ubi): vgl. bijv. Clatull. 11, 2: sive in 
extremos penetrabit Indos, litus ut longe resonante Eoa tunditur iinda. 

A. Ui interrogativum (= op welke wijze? hoe?). 

d) Als vragend bijwoord van wijze staat iit\ 

10 in rechtstreeksche vragen, echter niet in klassiek proza, wel in 
de omgangstaal (Comici, Horatius, ook bij Livius): Quid agis? Ut vales? 
(Plaut. Pers. 204). - Satin salve, inquit, L. Volumni? Ut sese in Samnio res 
habent? (Liv. 10, 18, 11). - Ut valei? ut meminit nostri? (Horat. epist. 

1, 3, 12). 

20 in afhankelijke vragen, vooral na de werkwoorden van zien, 
vernemen, leeren, natuurlijk met den coniunctivus, die echter 
niet van ut afhangt (§ 524): 

Quos neque ut convenire potuerit neque qua ratione inducere, potes 
ostendere, - Omitto ut sit factus consul uterque nostrum. 
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Van eenigszins anderen aard zijn zinnen als de volgende: 

Videmiisne at pueri aliqaid scire se gaudeant, at aliis narrare 
gestiant? - Docebat (Caesar), at omni tempore totias Oalliae princi- 
patam Aedai tenaissent. — Videtisne, at apad Homeram saepissime 
Nestor de virtatibas sa is praedicet? 

Terwijl nl. in de eerste zinnen werkelijk naar het hoe?, naar de wijze, 
gevraagd wordt (direct: Quo modo eos convenire potuit?), hebben we in 
zinnen als de andere eigenlijk meer met een uitroep, een meer levendige, 
aanschouwelijke wijze van uitdrukking voor den meer abstracten acc. c. inf., 
te doen. Dat zulke zinnen van huis uit afhankelijk geworden uitroepszinnen 
zijn, blijkt duidelijk uit de oude poëzie, waar ze nog met den indicativus 
voorkomen: vgl. Acc. trag. 303: Viden, ut te impietas stimulai nee moderat 
metus? - Plaut. Most. 1192: Viden, ut astat furcifer? Men ziet, hoe ook 
hier de hypotaxis zich uit de oorspronkelijke parataxis heeft ontwikkeld. 

Feitelijk hebben we dus in de laatste drie zinnen van den tekst met het hierna 
besproken ut exclamativum te doen. Eene strenge scheiding laat zich echter 
weer niet maken: vraag en uitroep zijn nauw verwant. 

b) Met dit vragende at verwant is (blijkens het hiervóór in de 
kleine letter opgemerkte) het zoogen. at exclamativum, dat in 
onafhankelijke uitroepen wordt gebruikt met de beteekenis: hoe, 
hoezeer: 

Qaanta stadia decertantiam sant paeroram! Ut illi efferantar laetitia, 
cam vicerant! at padet victos! at se accasari nolant! - Qaae postea 
sant in eam congesta, at sastinait! Di immortales, sastinait? Immo 
vero at contempsit ac pro nihilo patavit! 

B. Ut relativum (= zooals). 

Als betrekkelijk bijwoord van wijze staat at: 

10 zonder meer vergelijkend (at comparativum = zooals, 
evenals, gelijk, als). Staat bij at een eigen verbum, dan httii at op 
den modus daarvan natuurlijk geen invloed; niet zelden echter blijft 
het werkwoord achterwege. 

Dit at comparativum wordt met veel variatie van beteekenis 
gebruikt: 

a) veelvuldig in correlatieve vergelijkende zinnen met ita, 
sic, item, enz. in den hoofdzin. Zoowel het relatieve, als het demon¬ 
stratieve zinsdeel kan vooropgaan: 

Ut sementem feceris, ita metes. — Haec, sicat exposai, ita gesta 
sant. - Ego tai Brati rem sic ago, at saam ipse non ageret (irrealis). 

Sic, Scipio, at avas taas, at ego, iastitiam cole. 

Het correlatieve demonstrativum kan ook onuitgedrukt blijven: 
Est a t dicis, Cato. ~ Faciam a t potero, Laeli. Veram hoe quidem, 

at voletis. 
Non ille (sc. Zeno Epicareas), at pleriqae, sed isto modo, at ta, 

distincte, graviter, ornate (dicebat). 
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Aanm. 1. Een bijzonder gebruik van dit ita .. ut \s dat in eed en en 
plechtige verzekeringen (zoo waarlijk als): Ita vivam, ut maximos 
sumptus fado! — Ita mihi salus aliqua detur, ut me lacrimae non 
sinunt scribere! 

Aanm. 2. Vooral in het zilveren Latijn wordt ut . . ita ook gebruikt 
qm eene tegenstelling aan te geven: weliswaar . . . maar: 

Saguntini ut a proeliis quieteni habuerant per aliquot dies^ ita non 
noctu non die unquam cessaverant ab opere. 

Aanm. 3. Na demonstratieve adiectiva als talis, tantus enz. gebruikt 
men niet ut, maar het correlatieve adiectivum: talis, qualis enz. (§ 173, b), 
na similis, idem e. d. atque (§ 631), na idem ook qiii. 

Aanm. 4. Over de voorwaardelijke vergelijkende zinnen met ut si 
en den coniunct. vgl. § 547. 

b) ter inleiding van eene parenthese (tusschenzin), vooral bij 
verba putandi en dicendi: ut opinor, ut dlxi, maar ook bij fit, solet, enz. 
{ut fit, ut solet, enz.): 

Proponam ius, ut opinor, aequum. - Tota philosophorurn vita, ut ait 
Socrates, commentatio mortis est. - Est ira, ut modo definivi, ulciscendi 
libido. — Haec civitas Rhenum, ut supra demonstravimus, tangit. 

c) verder ter inleiding van voorbeelden (ook velut): zooals, 
(zoo) bijvoorbeeld (ita kan men in dit geval niet gebruiken): 

Ut ad hostes transire turpe videtur esse, at non Ulo animo, quo 
Ulixes transiit. - Velut in Oorgia Socrates, Haud scio, inquit. 

Cyrenaici (dicunt) ea se sola percipere quae tactu intimo sentiant, ut 
dolorem, ut voluptatem. — Cum machinatione quadam moveri aliquid 
videmus, ut sphaeram, ut horos, ut alia permulta. 

d) om eene verhouding aan te geven (ut proportionale), 
vooral in de verbinding ut quisque — ita (sic) met een super- 
lativus in beide zinnen (vgl. § 472, A. 2, b): 

Ut quaeque res est turpissima, sic maxime et maturissime 
vindicanda est. 

20 eene op vergelijking berustende verklaring of grond van 
eene handeling, of ook eene beperking van de geldigheid van een 
praedicaat of attribuut inleidend; zoo vooral in eene appositie 
bij wijze van een verkorten vergelijkenden zin: 

a) causaal, vooral ter inleiding van eene eigenschap die eene 
handeling verklaart (als hij was): 

lugurtha, ut er at impigro utque acri ingenio, in tantam claritudi- 
nem pervenerat. — tiorum auctoritatefinitimi adducti (ut sunt repentina 
Gallorum consilia) Trebium retinent. — Aiunt hominem, ut erat 

furiosus, respondisse. 
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Zonder verbum (als): Diogenes, ut Cynicus^ asperius proiei se 
iussit inhumaium. — Alcibiades in dicendo satis exercitatus fait ut 
A theniensis, 

Aanm. 5. Den overgang vormen vergelijkende zinnen met ut en on mid¬ 
dellijk aansluitend est, erat enz., die de bijzondere omstandigheden 
aangeven, waaronder eene handeling plaats heeft, en daardoor deze hande¬ 
ling zelve als opvallend doen uitkomen, bijv.: Ut erat laena amictus, 
ita venit in contionem. — Epistulam, sicut erat signata, sub pulvinum 
subiecit (niet: signatam ut eratPj. 

b) restrictief, meestal zonder eigen verbum (wij gebruiken dan 
dikwijls eene constructie met voor): Opinio est Clisthenem multum, 
ut illis temporibus, valuisse dicendo (voor dien tijd). — Multae 
erant in Q, Fabio ut in h o mine Roman o, litterae, - Meneclidas 
satis exercitatus in dicendo^ ut Thebanus scilicet (Nep. Epam. 5, 2: 
voor een Thebaan nl., anders dus dan in den laatsten zin onder fl), 
waar de bedoeling juist is: als Athener; de Thebanen waren niet 
bijzonder geoefend in het spreken, de Atheners daarentegen wel). 

Soms met een afzonderlijk werkwoord: Ubiorum fuit civitas ampla 
atque florens, ut est captus Qermanorum. 

III. Den overgang van adverbium tot coniunctio vormt ut 
temporale zoodra (als), toen: het heeft zich uit het relatieve 
ut ontwikkeld, maar komt in het klassieke Latijn ten opzichte van zijn 
gebruik bijna geheel met de conjunctie postquam overeen: vgl. § 654. 

b) Quin, 

§ 652. Eene soortgelijke ontwikkeling als ut heeft quin doorgemaakt: 
I. Het is in het klassieke Latijn in de eerste plaats conjunctie. 

Als zoodanig geeft het aan, dat de hoofdzin zich niet laat scheiden 
van den inhoud van den bijzin. Daaruit volgt, dat de hoofdzin altijd 
negatief zijn moet en de zin met quin steeds in den coniunc- 
tivus staat. 

Quin wordt aldus gebruikt: 
10 na non dubito e. d.: § 524a; 
20 in finale bijzinnen na non recuso e. d., naast quominus: § 550, 3; 
30 in consecutieve bijzinnen, voor ut non, wanneer de hoofdzin 

negatief is: § 553; 
40 in den zin van qui non, na nemo est e. d.: § 529, 20. 

II. Evenals ut is quin echter eigenlijk een bijwoord van wijze, 
en wordt ook in het klassieke Latijn nog als zoodanig gebruikt. 

Over de afleiding van quin werd reeds gehandeld in § 553 kleine letter 
(vgl. ook § 550, A. 1, § 524a kleine letter): het is ontstaan uit den ouden 
abl. (instrumentalis) qui -|- de vroegere ontkenning ne, en beteekent dus eigen- 
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lijk: waardoor niet? waarom niet? Daar qui echter niet alleen interrogatief, 
maar ook relatief is, laten zich ook in het gebruik van quin beide beteekenissen 

aan wij zen. 
Hoe dit modale adverbium zich tot conjunctie ontwikkelen kon, is op . 

dezelfde plaats uiteengezet; bevorderd is deze ontwikkeling door de relatieve 

beteekenis van quin. 
In zinnen als Nemo est quin intellegat kan ook de nom. masc. van het 

relativum ten grondslag liggen (zie t. a. p.)r 

Het adverbiale quin is een inlerrogati vum: het beteekent 
eigenlijk waarom niet?, evenals cur non, maar onderscheidt zich 
van deze partikel daardoor, dat het niet naar de oorzaak vraagt, maar 
vragenderwijze aanspoort, aandringt: waarom dan niet? 

Quin staat aldus: 

10 in rechtstreeksche vragen, gewoonlijk met den ind. praes.: 

Quin continetis vocem? — Quin conscendimus equos? — Quin 
iu abis? — Quin tu urges istam occasionem et facultaiem? 

Aanm. 1. Natuurlijk kan in zulke vragen ook een dubitatieve con- 
iunctivus staan: Quin ego hoe rogem? Waarom zou ik dit niet vragen? 
(Plaut. Mil. 426). Werd zulk eene vraag parataktisch verbonden met een 
zin als: Nulla causa est e. d., dan was daarmede de ontwikkeling tot bijzin 
gegeven: vgl. Plaut. Aul. 262: Hodie quin faciamus, numquaest causa? 
(eig.: Hodie quin faciamus? Numquaest causa?) 

20 bij een imperativus (of coni. adhort.), met de beteekenis: welaan 
dan!, in eene levendige, ongeduldige aansporing; zoo dikwijls in de omgangs¬ 
taal (Comici, vooral Terentius), zelden in klass. proza (bij Cicero alleen met 
een imperat., slechts tweemaal), wel weer bij Vergilius, die deze constructie in 
den hoogeren stijl schijnt ingevoerd te hebben: 

Quin tu uno verbo die (Terent. Andr. 1, 1, 18). — Quin sic attendite 
(Cic. Mil. 79). - Quin tu hoe crimen aut obice aut tacere noli (Cic. Rosc. 

com. 25). 
Quin agite et mecum infaustas exurite puppes (Verg. Aen. 5, 635). 

Aanm. 2. De imperativus in deze zinnen past niet bij de oorspron¬ 
kelijke beteekenis van quin. Waarschijnlijk heeft hij den indicativus ver¬ 
drongen onder invloed van de algemeene (bevelende) strekking van den zin 
(quin facis = fac). Ook kan de constructie door contaminatie ontstaan 
zijn: Quin eloquere uit: Quin eloqueris (1®).^ Eloquere! 

30 een enkel maal bij eene verzekering: voorwaar, werkelijk, zeker 
(Comici): Quin me emittis manu? Quin id volo, sed sqq. (Plaut. Cas. 285). — 
Quid tu ais? adduxtin illum huius captivum filium? Quin, inquam, intus 
hic est (Zeker, ik 7eg je, hij is hier binnen: Plaut. Capt. 1017). 

Aanm. 3. Dit affirmatieve quin is niet anders dan het onder lo 
besprokene: waarom niet? = hoe kan het anders, of .... Ofschoon 
het slechts zelden voorkomt, is het hier vermeld, omdat het onder 4*^ 
behandelde gebruik v'in quin er op berust: vgl. de volgende Aanm.. 
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40 bij een climax, veelvuldig in de omgangstaal, in klassiek proza 
gewoonlijk in verbinding mti etiam: quin etiam zelfs, ja zelfs: 

Quin mihi gratias agebanL 
Nullam rem Suebi ad se importari desiderant. Quin etiam iumentis 

Germani importatis non utuntur. 

Aanm. 4. Feitelijk hebben we hier met het affirmatieve quin te doen 
(zie onder 3^): quin bevestigt het gezegde, terwijl etiam dit door een 
nieuw moment versterkt, dus eig.: Quin? Etiam: Waarom niet? 
Zelfs (het volgende vindt immers plaats). 

Aanm. 5. Van het min of meer synonieme im(m)o (§ 650, c) onderscheidt 
dit quin zich dus daardoor, dat het het gezegde nog versterkt, terwijl 
immo het verbetert en het tegendeel van het voorafgaande aangeeft. 

Somtijds dient echter ook quin tot verbetering: dat wil zeggen: 
Unus enim contra dixerat Metellus; quin erat dicturus heros ille noster 
Cato (Cic. Att. 1, 17, 9). 

Omgekeerd heeft immo vero een enkel maal ook versterkend-bevestigende 
kracht. 

9) Temporales (§ 327). 

§ 653. Het gebruik der conjuncties in temporale bijzinnen wordt bepaald 
eensdeels door hunne tijdsverhouding tot den hoofdzin, aan de andere 
zijde door hun inhoud en hunne strekking. 

I. Ten opzichte van de tijdsverhouding doen zich drie gevallen 
voor: 

1. De handeling van den bijzin gaat vooraf aan die van den 
hoofdzin. Men gebruikt dan de conjuncties: 

postquam {postedquam) nadat; 
ut, ubi, [cum pritnum] (om de onmiddellijke 
aansluiting uit te drukken: zoo ook ut primum 
en ubi primum)^ simul en simulac zoodra als. 

2. De handeling van den bijzin is gelijktijdig met die van 
den hoofdzin. Men gebruikt dan de conjuncties: 

dum, quoad^ quamdiu zoolang als. 

3. De handeling van den bijzin volgt op die van den hoofd¬ 
zin. Men gebruikt dan de conjuncties: 

dum, quoad, donec totdat; 
antequam en priusquam voordat. 

II. Wat den inhoud betreft, maakt het verschil, of eene handeling (of 
toestand) wordt meegedeeld die slechts éénmaal plaats gehad (zich 
voorgedaan) heeft, dan wel eene zich herhalende handeling (of 
toestand). 

III. Eindelijk moet men er rekening mede houden, of de bijzin zuiver 
temporaal is, dan wel tevens eene finale strekking heeft. 
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a) Postqiiam, ubi, simul(ac), 

§ 653fl. Postquam (bij Cicero gewoonlijk posteaquam) staat 
meestal in temporale bijzinnen die de mededeeling bevatten van eene 
aan de hoofdhandeling voorafgaande gebeurtenis welke slechts 
eenmaal plaats heeft gehad, en wordt daarom gewoonlijk met den 
indicativus perfecti verbonden (perfectum historicum: § 503), 
soms ook met dien van het praesens (historicum: § 498, 2). 
Wij bezigen meestal een plusquamperfectum, of ook een imperfectum: 

Postquam omnes Belgaram copias ad se venire vidit, flumen 
Axonam exercitum traducere maturavit — Ipse postquam lunium 
pervertit, totam causam reliquit. 

Epaminondas turn denique sibi evelli iubet spiculum, posteaquam 
ei dictum est clipeum esse salvum, — Haec posteaquam ex illis 
cognovi, discessi cum fratre e curia. 

Aanm. 1. Postquam (posteaquam) is ontstaan \x\i post (postea).. quam, 
d. i. het vergelijkende quam, dat ook na comparativi staat (§ 432), met 
post (postea) als correlativum. (Vgl. priusquam, en het tegengestelde poste- 
rius.. quam bij Plautus, bijv. Asin. 63: posterius istuc dicis quam credo tibi). 
Eerst langzamerhand zijn post en quam tot één woord samengesmolten: 
bij Plautus komt de constructie post veni quam feci meer voor dan postquam 
veni, feci, en nog Cicero zegt meestal postea vero quam, zelden postquam vero. 

Overeenkomstig het gebruik van quam (dat, als acc. sing. fem. van het 
pron. rel., eigenlijk aanduidde, in welk opzicht het gezegde geldt) 
werden door post... quam (evenals door ante... quam en prius ... quam) 
oorspr. twee gecoördineerde (even gewichtige) handelingen ten 
opzichte van den tijd met elkander vergeleken, terwijl post uitdrukte, 
dat de eene verledene handeling n a de andere plaats gehad heeft (post... quam 
dus letterl.: later .... dan). 

Reeds vroeg echter ging dit oorspronkelijke gebruik verloren en werd 
postquam tot eene onderschikkende conjunctie, die niet meer twee 
even gewichtige handelingen tegenover elkaar stelde, maar aan de hoofd¬ 
handeling de voorafgaande omstandigheden toevoegde. Evenwel werd de 
onderschikking hier niet, zooals bij cum historicum (§ 560, l®), volko¬ 
men: het historische (aoristische: § 503 Aanm.) perfectum, dat deze 
zinnen als onafhankelijke moesten hebben, bleef eenvoudig behouden; 
het in-tijd-voorafgaan van de handeling van den bijzin aan die van den 
hoofdzin (dat een plusquamperfectum zou eischen) wordt dus bij 
postquam niet uitgedrukt: de tijdsbepaling is niet ondergeschikt gemaakt 
aan die van den hoofdzin, maar staat op zich zelf (absoluut tem¬ 
pus: § 497). 

Alleen wanneer, met name door de uitdrukkelijke vermelding van het 
tijdsverschil, de tijdsverhouding der beide zinnen sterk op den voorgrond 
treedt, vindt men gewoonlijk het (historische) plusquamperfectum 
gebruikt; post en quam staan dan gescheiden, terwijl post of adverbium 
is met een abl. mensurae (§ 430), óf ook als praep. een acc. van een 
tijdsbegrip bij zich heeft: 

Opus in acceptum rettulit quadriennio post quam diem operi dixerat. — 
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Post diem tertium gesta res est quam dixerat. Vgl. ook het voorbeeld 
in § 430 Aanm.. 

Ook zonder eene tijdsbepaling staat een enkel maal het plusquam- 
perfectum als relatief tempus, om het in-tijd-vooraf gaan van de 
handeling van den bijzin te doen uitkomen: P, Africanus, posteaquam 
bis consul et censor fuerat, L. Cottam in iudicium vocabat. 

Aanm. 2. a) Bevat de bijzin met postquam [posteaquam) niet de mede- 
deeling van een of ander feit, maar van een bij het intreden van de tot 
het verleden behoorende hoofdhandeling voortdurenden toestand — wat, 
streng genomen, met den oorsprong van postquam, in strijd is en in 
het klassieke Latijn dan ook zelden gebeurt, bij Livius en Tacitus echter 
veelvuldig voorkomt dan bezigt men, overeenkomstig de algemeene 
regels voor het gebruik der Latijnsche tijden, het imperfectum. Wij vertalen 
dan door toen of sedert. Dikwijls nadert de beteekenis tot de causale 
(het causale postquam leeft voort in het Fransche puisque): 

Labienus postquam neque aggeres neque fossae vim hostium sustinere 
poterant (Toen...niet langer konden), Caesarem facit certiorem, 
quid faciendum existimet. - Posteaquam omnis actio huius anni con- 
fecta nobis videbatur, in Asiam ire noluL 

b) Hetzelfde geldt van ut en ubi (§ 654, 1): 
Ut Hortensius domum reducebatur e campo, fit obviam casu ei multi- 

tudini C. Curio. 

Aanm. 3. Analoog aan het imperfectum (A. 2) staat na postquam (postea¬ 
quam) een enkel maal de indicat. v. h. praesens, wanneer van een in 
het tegenwoordige voortdurenden toestand sprake is (wel te onder¬ 
scheiden dus van het praes. historicum, dat soms het perf. hist. vervangt): 

Plane relegatus mihi videor, posteaquam in Formiano sum. 

Aanm. 4. Het veelvuldige gebruik van cum historicum (§ 560, 1®) had ten 
gevolge, dat onder invloed daarvan in het latere Latijn postquam en posteaquam 
(evenals trouwens ubi en ut) ook met den coniunctivus imperf. en 
plusquamperf. verbonden werden. Of dit sporadisch ook reeds in het 
klassieke Latijn geschiedt, is twijfelachtig. 

§ 654. I) Op dezelfde ^\]zt 2\s postquam kwnntn ut {utprimum), 
ubi (ubi primum), [cum primum] en simul(ac) met het perfectum 
historicum verbonden worden: 

Ut praetor factus est, sortem nactus est urbanae provinciae. — 
Ubi hostes ad legatos exercitumque pervenerunt, universi se ad 
pedes proiciunt — Hostes ubi primum nostros equites conspexerunt, 
impetu facto celeriier nostros perturbaverunt. 

Aanm. 1. Ter verklaring van deze constructie moet men weer van de 
oorspronkelijke parataxe uitgaan. 

Het best laat zich deze nog gevoelen bij si mul ac. Reeds bij Caesar 
vindt men de eigenlijk in de lossere omgangstaal thuis hoorende con¬ 
structie, dat et met een zelfstandigen zin gebruikt is, waar wij een temporale 
conjunctie verwachten: vgl. bijv. Caes. Gall. 1,37,1: Haec eodem ïempore 
Caesari mandata referebantur et legati ab Aeduis et a Treveris veniebant 
(vgl. § 631, A. 1). In zulk een zin kon ook het adverbium s/Vtzw/komen, zonder 
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, dat het nevenschikkend zinsverband verdween: Quam (epistulam) accepi 
simul et in Cumanum veni tegelijkertijd kreeg ik den brief en 

kwam . . (Cic. Att. 10, 16, 4), in het Grieksch: dpa ijki^ov xai èSs^dp7]v; 
hij laat echter tevens den overgang van parataxis tot hypotaxis zien: Venit, 
simul ac sol occidit, waarin simul ac conjunctie is, was oorspr.: Venit simuU 
ac sol occidit; zoo ook Simul ac veni ad villam, eosdem illos sermones 
transtuli oorspr.: Veni ad villam simul, ac . . transtulL 

Aanm. 2. Ubi en simul(ac) kunnen ook bij toekomstige handelingen 
staan. De bijzin heeft dan in den regel een futurum exactum, de 
hoofdzin een futurum (relatief tempus: vgl. § 508): Simul aliquid 
au dier o, scribam ad te. — Postquam en ut worden zoo niet gebezigd. 

Aanm. 3. Het enkele simul kan óf door afkorting uit simulac zijn ont¬ 

staan, óf in plaats van een oorspr. dubbel simul gekomen zijn. 

II) In tegenstelling met postquam worden ubi, ut (echter 
alleen in verbinding met quisqué) en simul(ac) zoodra, zeer dikwijls 
ook iteratief gebruikt, ter inleiding van zich herhalende handelingen 
(zoo dikwijls als, telkens wanneer: vgl. iterativum: § 559, 20). 

In dit geval wordt steeds de werkelijke betrekking der 
tijden onderling nauwkeurig uitgedrukt (relatief gebruik 
der tijden: vgl. § 507). Gewoonlijk bevat de afhankelijke zin eene telkens 
voorafgaande handeling, en heeft daarom een indicat. perfecti 
wanneer de handeling van den hoofdzin in den tegenwoordigen 
tijd herhaald wordt of pleegt te geschieden (a), een indicat. plus- 
quamperfecti wanneer de hoofdhandeling in het ver led ene valt 
en de hoofdzin dus een imperfectum bevat {b) (zoogen. antecedens 
iterativum: wij gebruiken in beide zinnen hetzelfde tempus en drukken 
dus de wvóórtqdigheid" niet uit): 

a) Ubi galli cantum audivit, avum suum revixisse put at — 
Simulac fortuna dilapsa est, devolant omnes amici, 

b) Hostes ubi ex litore aliquos singulares ex navi egressos con~ 
spexerant, adoriebantur (vgl. het verschil met den derden zin 
van 1: daar één bepaald feit - hier eene zich herhalende handeling). — 
Romani ubi pericula \irtute propulerant, sociis atque amicis auxilia 
portabant — Alcibiades simul ac se remiserat neque causa 
suberat quare animi laborem perferretf luxuriosus reperiebatun — 
Ut quisque Verris animum aut oculos offenderat, in lautumias 
statim coniciebatur, 

Aanm. 1. Bij gelijktijdigheid staat in beide zinnen uit den aard 

der zaak hetzelfde tempus (vgl. § 561, 1, Aanm.): 

In eis offenditur, simulatque imminuitur aliquid de volup- 
late. - Ubi (Zoo dikwijls) frumento aut pabulo opus er at, cohortes 
praesidia agitabant. — Zie ook in den tekst onder b), zin 3. 

Aanm. 2. Ten opzichte van zich herhalende toekomstige hande¬ 

lingen geldt hetzelfde als voor de slechts eenmaal geschiedende (vgl. 

onder I, A. 2): 

Supplicabo ut quemque amiciim videro (Plaut. Asin. 246). 

WOLTJER, Lat. öramm. 6e druk. 32 
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b) Dum^ quoad^ donec, 

§ 655. 1. Ter inleiding van gelijktijdige handelingen wordt 
op tweeërlei wijze gebruikt: 

10. b ij g e 1 ij k e n d u u r van twee handelingen, met de beteekenis zoo¬ 
lang als, om aan te geven, dat twee evenwijdig loopende handelingen 
ten opzichte van den tijd geheel samenvallen (vgl. § 561, 1). In 
hoofd- en bijzin moet dan hetzelfde tempus staan; overigens kan 
men den indicativus van alle tijden gebruiken. 

Somtijds staat in den hoofdzin een correlatief demonstrativum als 
tam dia e.d.: 

Nee enim, dam eram wbiscam, animum meum videbatis. — 
Catilina tam dia erat timendas, dam arbis moenibas continebatar. - 
Nescio qao modo^ dam lego^ adsentior, — Vive^ Ulixes^ dam 
Heet - Dam eivitas erit, iadieia fient - Oraeehas tam dia laa- 
dabitar^ dam memoria Romanoram manebit, — Dam pari eerta^ 
mine res geri potait, magnam hostiam nameram paaei sastinaere, 

In denzelfden zin vindt men ook quoad en quamdiuz 
Qaoad poterant defendebant sententiam saam, - Qaoad 

potaitf fortissime restitit, — Qaoad possam^ iadiees^ oeearro 
vestrae satietati, - ld qaod saseepi, qaoad po ter o, p erf eram, 

Qaamdia motos remanet in nobis^ tamdia sensas et vita 

remanet 

Aanm. 1. Zijn de tijden niet gelijk, dan heeft de schrijver met die 
afwijking eene bijzondere bedoeling; bijv.: Fait Lacedaemoniorum gens 
fortis, dam Lycargi leges vigebant (het perf. heeft zuiver perfectieve 

beteekenis: ze zijn niet meer sterk: § 505). 

2. Donec met de beteekenis zoolang als komt eerst in den 

keizertijd in gebruik (vgl. § 557 Aanm.). 

In het algemeen valt op te merken, dat dam, donec en quoad niet 

wezenlijk verschillen in beteekenis en bij het gebruik van deze 

conjuncties de voorkeur der individueele schrijvers en stilistische over¬ 

wegingen eene niet onbelangrijke rol spelen. Vgl. bijv. Cic. Att. 9, 10, 3i 

Ut aegroto, dam anima est, spes esse dicitur, sic ego, quoad Pompeius 
in Italia fait, sperare non destiti. Zie ook § 561, 1, Aanm., zin 5. 

20. b ij n i e t g e 1 ij k e n d u u r van twee handelingen, met de beteekenis 
onderwijl (dat), terwijl, om aan te geven, dat de handeling van den 
bijzin alleen de tijdruimte begrenst, waarin of waarbinnen (tijdens 
welke, niet, zooals onder lo gedurende welke) de handeling van 
den hoofdzin plaats heeft. De handelingen vallen in dit geval niet 
meer geheel samen, maar de eene treedt alleen in in den tijd, dat de 
andere voortduurt. 

In den bijzin staat gewoonlijk de indicat. praes., ook bij gebeur¬ 
tenissen in het verledene (praesens historieam [§ 498, 2, kl. I.]: 

absoluut tempus). 
Somtijds wordt in den hoofdzin interea of interim toegevoegd: 
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Dam obsequor adulescentibus^ me senem esse sum oblitus. — ’ 
Quos tu Maeandros, dam omnes soliiudines persequeriSf quae 
deverticülaflexionesque quaesisti? - tiaec dam agantar, interea 
Cleomenes iam ad Helori Ilias pervenerat — Perpaacos dies^ dam 
pecania accipitar^ commorabor. 

Aanm. 1. Dit gebruik van dam heeft zich uit het onder lo beschrevene 

ontwikkeld. 

Aanm. 2. Quoad (tn natuurlijk ook do nee) kunnen zoo niet gebruikt 

worden. 

II. Dum en quoad dienen ook ter inleiding van temporale bij¬ 
zinnen die eene op de handeling van den hoofdzin volgende, ten 
opzichte van deze toekomstige gebeurtenis mededeelen, met de. 
beteekenis dus: zoolang tot = totdat. 

Hierbij laten zich eveneens twee mogelijkheden onderscheiden: 

10. De strekking van den bijzin is zuiver temporaal. In dit 
geval gebruikt men den indicativus, in den regel van het praesens of 
perfectum historicum (voor het verleden: absoluut tempus), 
soms ook van het futurum exactum (voor de toekomst, met 
nauwkeurige aanduiding van de tijdsverhouding: relatief tempus): 

Ego in Arcano opperior^ dam ista cognosco, — Mansit in 
condicione atqae pacto asqae ad eam finem (zóólang), dam iadices 
reiecti sant. — Mihi asqae carae erit qaid agas, dam, qaid 
egeris, sciero. — Vgl. ook § 557, kl. 1.. 

Op dezelfde wijze wordt donec gebruikt, dat echter in het klassieke 
Latijn zeldzaam is (§ 555 Aanm.): 

Neqae tarnen finis hak iniariae f ie bat, donec popalas senatam 
clamore coëgit, at enz. (Cic. Verr. 4, 87). 

20. In de tijdsbepaling ligt tevens eene bedoeling opgesloten 
(opdat ondertusschen). Dan bezigt men den conlunctivus: 
vgl. § 557. 

Aanm. 1. Donec wordt aldus in het klassieke Latijn niet gebruikt. 

In het bijzonder lette men op het gebruik van dam in dezen zin na 

exspectare verwachten, ook waar wij een inf. of een bijzin met 
dat gebruiken, dus: Ge verwacht misschien, dat hij zeggen zal: 
Exspectas fortasse, dam dicat (niet: eam dktaram esse: zie Aanm. 2): 

Exspectare dam reverterentar, sammae dementiae esse iadica- 
bat. — Hk nolite exspectare, dam ego haec crimina agam ostiatim. — 
De Aafidio te pato non exspectare, dam scribam. 

Aanm. 2. De acc. c. inf. bij exspectare, dien men, afgaande op het 

Hollandsche verwachten, zou kunnen verwachten, is niet klassiek (Cic. 

Verr. 3, 151 is het met cupere verbonden), en komt over het geheel zeer 

zelden voor: Cnm exspectaret, Aetolos in fidem saam venturos. Wil 

men den acc. c. inf. gebruiken, dan moet men sperare, magnam spem 

32* 



500 SYNTAXIS. § 655. 

habere of iets dergelijks nemen. Men vergete trouwens niet, dat exspectare 

eigenlijk naar iets uitzien beteekent. 

Aanm. 3. Behalve de in den tekst aangegevene constructie (wachten 

tot of dat) van exspectare komen nog andere voor: 

10. Exspectare ut met den (finalen) coniunct., wachten dat, wanneer 
men wil doen uit kom en, dat het verwachte gewenscht wordt: 

Praetores non exspectant, ut deeorum imperiaadpopulum feratur. 

- Os ut videam hominis exspecto. 

2®. Exspectare si met den coniunct., wachten of iets gebeurt 
(lett.: voor het geval dat, indien soms, geen afh. vraag: § 646, 
A. 3): Hanc paludem si nostri transirent, hostes exspectabant. 

30. Exspectare met eene afhankelijke vraag (veelvuldig, inzon¬ 
derheid met quam mox = wanneer dan toch eindelijk): 

Quid hostes consilii cape rent, exspectabat. - Satis diu inter 

ipsos est exspectatum, ab utris fieret transeundi initium. - 
Quidnam sit dicturus, exspecto. - Exspectant omnes, 
quantae tibi ea res curae sit. - Exspectare videmini, quid 
deinde factum sit. - Quid exspectas, quam mox ego dicam? 

Aanm. 4. 1. Het gebruik van dum wordt begrijpelijk, wanneer men 
slechts rekening houdt met zijn oorsprong: het is waarschijnlijk een oude 
acc. sing. van den pronominalen stam do- (uit *dom dus), die als 
indefiniet adverbium gebruikt werd (evenals turn v. d. stam to-, cum 

V. d. stam quo-)-. een poos, ondertusschen. 
Men vindt het zoo nog in interdum somtijds (waar het van inter kan 

afhangen), verder in vixdum en nondum, in agedum (waar het enkel v e r- 
sterkende kracht heeft: vgl. Gr. ays dq), en, naar het schijnt, ook in 
een vers als Plaut. Rud. 779: Abi modo, ego dum hoe curabo recte, waar 

het onderwijl moet beteekenen. 
Langs twee wegen kon dit adverbium zich tot conjunctie ontwikkelen: 

in de eerste plaats door het correspondeerende gebruik van dum, 
zooals bijv. nog bij Catull. 62, 45: sic virgo dum intacta manet dum 
cara suis est (zoolang .. zóó lang): bleef hier het tweede (demon¬ 
stratieve) dum achterwege, dan was daarmede tevens de opvatting van het 
andere als conjunctie gegeven. In de tweede plaats kon dum onder¬ 
schikkend voegwoord worden tengevolge van eene soortgelijke syntaktische 
verschuiving, als we ook elders bespraken (vgl. bijv. blzz. 353,386,451): 
terwijl in een zin als: Ades dum ego has {tabellas) perlcgo, dum oorspr. 
eene adverbiale tijdsbepaling bij ades was, ging langzamerhand het besef 
hiervan te loor en werd de pauze verschoven en dum bij perlego getrokken, 
waardoor het vanzelf conjunctie werd (Blijf een poos (zoolang): ik lees dezen 

brief door. Blijf, zoolang ik dezen brief doorlees). 
Evenals elders is dus ook bij deze zinnen de hypotaxis uit de parataxis 

ontstaan. Houdt men dit in het oog, dan wordt daardoor tevens de 
coniunctivus in zulke zinnen duidelijk, die, gelijk we zagen (§ 557kl. 1.), 
finale kracht heeft, de tijdsbepaling als afhankelijk van den wil van het 
subject van den hoofdzin voorstelt. Oorspronkelijk hebben we hier een 
zelfstandigen voluntativus, die langs den hiervóór aangegeven weg 

afhankelijk werd: de constructie Exspecto dum veniat Ik wacht tot(dat) hij 



§ 656. TROPEN EN FIGUREN. 501 

komt, ging uit van: Exspecto diim\ veniat^ Ik wacht een poos: laat hem 

(onderwijl) komen. —- 
Uit de afleiding van dum volgt, dat de vertaling tot(dat) in zinnen 

als de laatste eigenlijk op eene andere opvatting berust dan de Romein 
had: opdat ondertusschen beantwoordt daaraan meer: terwijl wij den 
nadruk leggen op de afsluiting van de hoofdhandeling door de ver¬ 
wezenlijking van de handeling van den bijzin, gaat het Latijn ook hier 
uit van de gelijktijdigheid van beide handelingen. 

De onderscheiding van de beide beteekenissen zoolang als of terwijl, 
en totdat, heeft dus enkel haar grond in de verschillende strekking 

der zinnen, niet in dum zelf. 
2. Quoadf d. i. quo-ad (met de oorspr. postpositie van de praep., evenals 

bijv. in quapropier: vgl. § 628fl) tot welk punt, is eigenlijk een relatief 
(interrog.) adverbium van plaats, en dan ook van graad, en als 
zoodanig correlativum van adeo. Ofschoon het in Plautus' tijd nog nauwlijks 
temporale conjunctie was geworden en het ook in het klassieke Latijn nog 
wel voor zoover beteekent (bijv. quoad poteró)^ wordt het hier toch veel 
vaker in temporalen zin gebezigd; de grens is echter niet steeds scherp te 
trekken. Men zie de laatste voorbeelden in den tekst onder I, lo. 

3. De oorsprong van donec is onzeker. 

Over dum = mits, indien maar (eig.: zoolang als maar) vgl. verder 
§ 543, over antequam en priusguam § 558, over cum §§ 559 
en 560. 

Aanm. 5. Hier zij nog opgemerkt, dat antequam van jongeren oor¬ 
sprong is: ante had aanvankelijk alleen locale betcekenis (vgl. Gr. avxi)\ 

tegenover, aan de voorzijde van iemand, vóór; uit het locale 
vóór ontstond dan het temporale. 

HOOFDSTUK IV. 

TROPEN EN FIGUREN. 

De bespreking der tropen en figuren behoort eigenlijk thuis in de stijlleer 
of stilistiek. Wij volstaan hier met eene opsomming der meest belangrijke. 

1) Tropen. 

§ 656. De tropen {tropi^ xqónoi, wendingen) hebben betrekking op den 
inhoud der rede: men verstaat eronder oneigenlijke uitdrukkingen, 
waardoor men begrippen in aanschouwingen wil veranderen, het onzichtbare 
zichtbaar wil voorstellen of op eene andere wijze iets in 't oog doen springen. 
Zij zijn: 

i0. De metaphora {jitxaxpoQo) of translatio, de overdrachtelijke 
uitdrukking, die door een beeld aanschouwelijk maakt: eene uitdrukking of 
term wordt overgebracht op een begrip dat er niet mede verwant is, op 
grond van een gemeenschappelijk kenmerk (tertiiim comparationis): das- 
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sique immittit habenas (Verg. Aen. 6, 1). - Frigida pugnabant calidis 
(Ovid. Met. 1, 19). — Nos audeamus non solum ramos amputare miseri- 
arum, sed omnes radieum fibras evellere. Tarnen aliquid relinquetur 
fortasse: ita sant altae stirpes stultitiae (Cic. Tusc. 3, 13). - Exardescit 
sive amor sive amicitia (Cic. Lael. 100). 

20. De metonymia {psx(ovvpla) of immutatio, de verwisseling 
van een naamwoord met een ander, dat er zinnelijk mede verwant is, 
zooals: Homerus voor Homeri carmina; Bacchus voor vinum; Mars voor 
bellum; Venus voor amor; fer rum voor gladius; laurus voor Victoria; 
toga voor pax. 

30. De synecdoche (awsxdoxn medeopneming) of antonomasia 
{avxovopaaia), de verwisseling van het algemeene met het bijzondere 
(genus pro specie), van de deel en met het geheel (pars pro toto), van het 
bepaalde getal met het onbepaalde, bijv.: poëta voor Homerus] tectum 
of Urnen voor domus] puppis of carina of velum voor navis] sescenti 
voor permulti. 

Aanm. 1. Een onderdeel der synecdoche is de vervanging van een 
eigennaam door een bijnaam die dikwijls of gewoonlijk daarvoor 
gebruikt wordt, bijv.: Saturnia voor luno] sorores voor Musae; vgl. 
bij ons bijv. de Zwijger voor Prins Willem 1. 

Aanm. 2. In het gebruik der tropen, vooral der metaphorae, moet men 
voorzichtig zijn, daar iedere taal behalve die welke zij met andere talen 
gemeen heeft, ook hare eigene metaphorae bezit, die men niet letterlijk 
kan vertalen. Zoo zegt Cicero (epist. 9, 20, 3): Litteris me in v o Ivo, waar¬ 
voor wij zeggen: Ik begraaf mij in mijne boeken. Vele metaphorae zijn 
echter uit het Latijn in onze taal overgegaan. 

2) Figuren. 

§ 657. De figurae (axqpaxa) hebben betrekking op den vorm der rede: 
het zijn wijzen van uitdrukking die van de gewone en regelrechte 
spreekwijze afwijken; zij dienen om levendigheid, afwisseling, klem 
en nadruk, welluidendheid en andere schoonheden aan den stijl te geven. 

Men onderscheidt de figuren in: 
a) grammatische 
,, , ^ . (1 figurae verborum 
b) rhetorische ' . .. 

I 2 figurae sententiarum. 

a) Grammatische figuren, 

De grammatische figuren zijn: 

§ 658. lO. De ellipsis (eklsixpig), de uitlating van een of meer 
woorden die, psychologisch beschouwd, voor het duidelijk maken van de 
bedoeling, gemist kunnen worden, maar logisch voor de constructie noodza¬ 
kelijk zijn, en zich niet rechtstreeks uit grammatisch gelijksoortige 
vormen in de omgeving laten aanvullen. Uitgelaten worden metname: 
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1) het nomen in bepaalde uitdrukkingen als: appeltere (sc. navem) landen; 
movere(sQ, castra) opbreken; brevi (sc. tempore\ enz.. Vgl. ook § 403 Aanm.; 

2) het verbum, en wel: 
d) esse als ,copula" in spreekwoorden en spreuken, in korte en scherpe 

tegenstellingen, in rhetorische vragen en levendige schilderingen: 

Quot homines tot sententiae (Ter. Phorm. 454). — Summum ius (Het strenge 
recht) summa iniuria (Cic. off. 1, 33). — Sed haec vetera, illud vero recens, 
Caesarem meo consilio interfectum (Cic. Phil. 2, 25). - Quid dulcius quam 
habere quicum omnia audeas loqui! (Cic. Lael. 22). - Cannensi calamitate 
accepta .... nulla timoris significatio, nulla mentio pacis (Cic. off. 3, 47). 
Vgl. verder § 588. 

Aanm.. De weglating der »copula" neemt onder de ellipsen eene bijzon¬ 
dere plaats in, of liever, ze kan alleen van later standpunt uit als echte 
ellipse beschouwd worden: oorspronkelijk kon een nominaal praedicaat 
zonder esse met het subject worden verbonden, en dit oeroude type van 
volzin - de zoogen. nominale zin — is ook in het Latijn nog veel¬ 
vuldig bewaard gebleven. 

b) andere werkwoorden: zie § 386, § 550 A. 2, § 575 Aanm.. 

§ 659. 20. De brachylogia (PqaxvXoyio), door Cicero breviloquen- 
tia genoemd, eene samentrekking of verkorting der volzinnen door 
uitlating van een of meer woorden die zich wel uit grammatisch gelijk¬ 

soortige vormen in de omgeving laten aanvullen; vgl. bijv. § 480a. 
Metname wordt zoo somtijds een gemeenschappelijk praedicaat, dat in verschil¬ 
lenden vorm moest voorkomen, slechts éénmaal geplaatst (syllëpsis, ovXXtjtptg 
[ovXXaf^fidvco] == samenvatting): 

Utilitatis specie in re publica saepissime peccatur, ui in Corinthi distur- 
batione nostri (sc. peccaverunt: Cic. off. 3, 46). — Beate vivere alii in alio 
(sc. ponunt), vos in voluptate ponitis (Cic. fin. 2, 27). 

Aanm.. Eene rhetorische brachylogie zou men de zoogenaamde 
praegnante uitdrukking, het praegnante woord, kunnen noemen. 
Praegnant namelijk noemt men een woord, wanneer men het zwaar 
van beteekenis heeft gemaakt, door er een bepaalden nadrukkelijken 
zin in te leggen, dien men anders door bepalende woorden zou moeten 
uitdrukken. 

Praegnant is bijv. homo in de bekende uitdrukking homo sum (zie §408), 
want het is daar gelijk: een mensch als andere menschen, even zwak 
en daarom medelijdend; forma in de beteekenis van schoone ge¬ 
stalte enz.. 

§ 660. 30. Het zeugma (4'fivy^a [Csvyvvfii\ = verbinding)^ eigenlijk 
een onderdeel der brachylogie, het gebruik van één werkwoord bij ver¬ 
schillende nomina, ofschoon het naar zijne eigenlijke beteekenis slechts bij 
één ervan past; ook het weglaten van een positief begrip, dat men uit een 
negatief kan aanvullen (of omgekeerd): 

In lugurtha tantus dolus tantaque peritia locorum et militiae erat, uti, pacem 
an bellum gerens perniciosior esset, in incerto haberetur (Sall. lug. 46, 8): 
men zegt wel bellum gerere, maar pacem agere. — Nostri Graece fere 
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nesciunt, nee Graeci Latine (Cic. Tusc. 5, 116): nesciunt past niet bij het 
tweede deel, maar uit nesciunt moet sciunt ontleend worden. - Nee vero 
supra terram, sed etiam in intimis eius tenebris plurimanim rerum lat et utilitas 
(Cic. nat. deor. 2, 162): uit het verband blijkt, dat als werkwoord in het eerste 
deel pat et gedacht moet worden uit latet van het tweede. 

§ 661. 40. De pleonastnus (nXsovaopóg overtollig zijn, 
tegengesteld aan èXXsiTisiv]), het uit een grammatisch oogpunt over¬ 
tollige gebruik van een woord, om daardoor uit een rhetorisch oogpunt 

> grootere duidelijkheid of meer nadruk te bewerken, als: oculis videre; — 
licentiam dare, ut liceat; — ut voluntate eius liceret; — praesentem 
adesse; - retro respicere, enz.. 

Aanm. 1 [2]. Cicero gebruikt dikwijls videri pleonastisch: Restat ut de 
imperatore ad id bellum deligendo dicendum esse videatur (Manil. 27). — 
Hetzelfde geldt van coepi: Primo gravari coepit (Cluent. 69). 

Aanm. 2. Wanneer, gelijk metname Caesar dikwijls doet, het substan- 
tivum antecedens na het pron. relativum herhaald wordt (bijv.: diem 
dicunt quo die; itinera duo, quibus itineribus: vgl. § 485 Aanm.), 
dan hebben we daarin, naar het schijnt, minder een pleonasme te zien, 
dan een overblijfsel van de oorspronkelijke constructie, die zich 
inzonderheid in den ambtelijken stijl handhaafde: het substantivum is hier 
niet toegevoegd, maar behouden, terwijl het omgekeerd in de gewone 
constructie weggelaten wordt: men pleegt nl. thans de relatieve zinnen 
te verklaren als oorspronkelijke zelfstandige vragende (of indefiniete) zinnen, 
die in den anderen zin in geschoven, en allengs daaraan gesubordineerd 
werden (daarin zou ook de oorsprong zijn te zoeken van wat men „over¬ 
brenging" van de appositie in den relatieven zin noemt (§ 484)). 

Aanm. 3 [1]. Geen pleonasmus is ook de samenkoppeling van 
synoniemen, waarvan Cicero veel gebruik maakt om een begrip volle¬ 
diger of sterker uit te drukken: partiri ac dividere, extremum atque 
ultimum, ratio et via enz.. Vgl. § 663 Aanm.. 

§ 662. 50. Het anacoluthon {avaxóXov^ov [a privativum en dxo- 

Xov^sco, dus:] het niet volgende, niet consequente), die vorm der rede, 
waarbij men de begonnen constructie van een zin niet volhoudt, 
maar om de eene of andere reden in eene andere overgaat. Dat het anakoluthon 
een gevolg is van onachtzaamheid en slordigheid van den schrijver, gebeurt 
zelden; gewoonlijk is het eene navolging van de spreektaal (rhetorisch ana¬ 
koluthon). 

't Meest komt het anakoluthon voor na lange tusschenzinnen, volgende op 
een voorzin; de slotzin sluit zich dan niet rechtstreeks aan den voorzin aan, 
maar staat meer zelfstandig: Omne pronuntiatum - sic enim mihi in 
praesentia occurrit ut appellarem d^iwpa: utar alio, si invenero melius — 
id ergo est pronuntiatum, quod est verum aut falsum (Cic. Tusc. 1, 14). 

Somtijds wordt een zin afhankelijk gemaakt van het werkwoord in een 
tusschenzin, ofschoon hij eigenlijk van den hoofdzin afhangen moest: Si, ut 
Graeci dicunt, omnis aut Graios esse aut barbaros, vereor ne Romulus 
barbaroriim rex fuerit (Cic. rep. 1, 58: in plaats van Si .... omnes aut 
Grai sunt aut barbari). 
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Aanm.. Hard is de grammatische anakoluthia die men oudtijds ten 
onrechte nominativus absolutus noemde. De schrijver begint dan 
met eenen nominativus, doch gaat later in eene andere constructie over, 
zoodat de nomin. zonder praedicaat komt te staan, maar onder een ande¬ 
ren vorm weer opgenomen wordt: Ceterae philosophorum disciplinae^ 
omnino alia magis alia, sed tarnen omnes, quae rem allam virtutis expertem 
aut in bonis aut in malis numerent, eas non modo nihil adiuvare arbitror, 

sed ipsam depravare naturam (Cic. fin. 3, 11). 

§ 663. 60. Het hendiadyoin («v bia övoXv) of hendiadys^ één (begrip) 
door twee (begrippen uitgedrukt), stelt twee begrippen die logisch één 
samengesteld begrip uitmaken in zooverre het ééne ondergeschikt is aan het 
andere en als bepaling daarbij zou moeten staan, eenvoudig naast elkander 
en verbindt ze door de voegwoorden et, -que, atque\ gravitas et pondus 
zwaartekracht, natura pudorque natuurlijke (of aangeboren) schroomvalligheid, 
natura et ingenium natuurlijke aanleg; pateris libamus et auro (= pateris aureis\ 
Verg. georg. 2, 192); veteranos coloniamque deduci (= coloniam veteranorum: 

Tac. ann. 12, 27), enz.. 

Aanm.. Uit de in den tekst gegeven omschrijving blijkt dat men niet 
overal waar wij twee in het Latijn gecoördineerde woorden door ééne 
samengestelde uitdrukking weergeven, met een werkelijk hendiadyoin te 
doen heeft: zoo is eniti et contendere alle krachten inspannen, geen hendia¬ 
dyoin, daar eniti en contendere synoniemen zijn en dus logisch op één lijn 
staan: het gebruik van twee verba dient hier tot versterking van het 
ook reeds min of meer in elk afzonderlijk liggende begrip (§ 661, A. 3). 
Wel heeft men daarentegen een hendiadyoin in zegswijzen als ibo et 
cognoscam, festina ^et fuge e. d., die men bij Plautus vindt; vgl. bij ons: 
wees zoo goed en geef me dat eens aan (= dat eens aan te geven). 

b) Rhetorische figuren. 

1) Verborum. 

De rhetorische woord-figuren zijn: 

§ 664. 1^. Het polysyndeton (Ttolvavvèsxov), de verbinding van 
drie of meer gecoördineerde woorden of zinnen door dezelfde coniunctio 
(gewoonlijk et : § 632): Stultitiam et temeritatem et iniustitiam et intemperantiam 
dicimus esse fugienda (Cic. fin. 3,39). - Hi sunt anni consumpti in quaestura 
et legatione Asiatica et praetura urbana et praetura Siciliensi (Cic. Verr. 1, 34). 

2^. Het asyndeton {dovvösjov), de weglating der coniunctiones 
copulativae (§ 632) en adversativae: Ex cupiditatibus odia discidia discor- 
diae seditiones bella nascuntur (Cic. fin. 1,44). - Democritus luminibus amissis 
alba scilicet discernere et atra non poterat; at vero bona mala, aequa iniqua, 
honesta turpia, utilia inutilia, magna parva poterat (Cic. Tusc. 5, 114). 

Aanm. 1. Niet alle asyndeta zijn rhetorische asyndeta, d. i. zijn te 
danken aan het streven, bepaalde rhetorische effecten te bereiken: de oudste 
vorm van de coördineerende samenvoeging van zinnen en zinsdeelen was, 
gelijk vroeger reeds opgemerkt werd (blz. 455), ongetwijfeld de asynde- 
tische. Later bezigde men coördineerende conjuncties; maar sporen van 
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het oorspronkelijke gebruik zijn nog metname in oude, plechtige formules 
van den steeds in meerdere of mindere mate conservatieven ambtelijken 
en sacralen stijl en in de omgangstaal bewaard gebleven. 

Men lette inzonderheid op de volgende asyndeta: 

usus fructus vruchtgebruik 
sarta tecta zich in goeden staat bevindende gebouwen 
equis viris met alle macht 

L.PisoneA. Gabinio consulibus onder het consulaat van L. Piso en A.Gabinius 
luppiter optimus maximus 

volens propitius gunstig en genadig (minder dikwijls volens 

propitlusqué) 
velitis iubeatis wilt gij e n beveelt gij (vraag tot het volk gericht) 
velim nolim of ik wil of niet 

huc illuc hierheen en daarheen (liever huc atque illuc) 
ultro citro over en weer (liever ultro citroqué). 

Natuurlijk en rhetorisch asyndeton vloeien echter dikwijls ineen. 

Aanm. 2. Men gebruikt gaarne een asyndeton, wanneer het woord dat 
de verbonden zinsdeelen (of zinnen) gemeen hebben, herhaald wordt 
(anaphora: zie § 665, 4®): Cum haesitaret Catilina, cum teneretur^ quaesivi 
quid dubitaret proficisci eo, quo iam pridem pararet, cum arma, cum 
securis, cum fascis, cum tubas, cum signa militaria, cum aquilam illam 
argenteam scirem esse praemissam (Cic. Catil. 2, 13: er had ook kunnen 
staan: Cum haesitaret et teneretur). — Si pudicitiae, si famae suae, si dis 
aut hominibus unquam ullis pepercit (Sall. Catil. 52, 33). Zie ook zin 2 
en 3 van § 665, 40. 

Aanm. 3. Twee zinnen of zinsdeelen staan zeer dikwijls asyndetisch 
naast elkander, wanneer ze eene tegenstelling vormen {asyndeton adver- 
sativum), twee zinnen ook dikwijls, wanneer de tweede den eersten ver¬ 
klaart {asyndeton explicativum) : 

a) Videbunt Agyrinenses, quicquid ad eos recuperatores Apronius attu- 
lisset, illum perfacile probaturum; condemnari eum istius invidia infamiaque 
malebant qiiam ad eius condiciones pactionesque accedere (maar toch 
wilden ze liever enz.: Cic.Verr.3, 69). ~ Caesar celeriter concilium dimittit, 
Liscum retinet (= sed L. retinet: Caes. Gall. 1, 18, 1). 

b) Supplicium in parricidas singulare excogitaverunt: insui voluerunt in 
ctdleum vivos (men zou enim kunnen invoegen: Cic. S. Rosc. 70). 

§ 665. 30 De epizeuxis oï geminatio, de nadrukkelijke 
herhaling van een woord, zóó dat beide onmiddellijk op elkaar volgen: 
F uit, fuit ista quondam in hac re publica virtus (Cic. Catil. 1, 3). 

40. De anaphora {ava(poQd) of repetitio, de nadrukkelijke herhaling 
van een woord aan het begin van opeenvolgende zinnen of zinsdeelen: 
Tu ut unquam te corrigas? tu ut ullam fugam meditere? tu ut exsilium 
cogites? (Cic- Catil. 1, 22). - Non hunc in vincula duci, non ad mortem 
rapi, non summo supplicio mactari imperabis? (o. 1. 1, 27). - Pleni sunt 
omnes libri, plenae sapientium voces, plena exemplorum vetustas (Cic. 
Arch. 14). Vgl. A. 2. 
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50 De epiphora {è:ti<poQd) of conversio, de herhaling van een woord 
aan het einde van opeenvolgende zinnen of zinsdeelen; Doletis tris 
exercitas populi Romani interfectos: interfecit Antonius; desideratis clarissimos 
civis: eos quoque nobis eripuit Antonius; aiidoritas kulas ordinis adflicta est: 
adflixit Antonius (Cic. Phil. 2, 55). 

60. De epanodos (sndvodog) of regressiOf de terugkeer van een of 
meer woorden uit een zin aan het einde van dien zin: Sed non Heet 
me isto tanto bono, indices, uti, non Heet (Cic. Verr. 5, 154). 

§ 666. 70. De aposiopësis (dnooKÓnrioig) of reticentia, de opzette¬ 
lijke verzwijging van het laatste deel van een zin, omdat men zich bedenkt: 
Quos ego! - sed motos praestat componere fluctus (Verg. Aen. 1, 135). 

80. De epanorthösis (ènavogboyoig) of correctio, de verbetering 
van eene gebezigde uitdrukking die men te zwak vindt: Hic (Catilina) tarnen 
vivit, Vivit? immo vero etiam in senatum venit (Cic. Catil. 1, 2). Vgl. 
ook § 637, 5. 

90. De paronomasia (nagovopaola) of annominatio, de bijeen- 
plaatsing van min of meer gelijk klinkende woorden van verschil¬ 
lende beteekenis: Nolo esse laudator, ne videar adulator. Deligert 
oportet, quem velis diligere. Hunc avium dulcedo ducit ad dvium (Auct. 
Her. 4, 29). 

loo. De allitteratio, de bijeenplaatsing van woorden die met 
dezelfde consonanten beginnen: Sensim sine sensu aetas senescit, nee 
subito frangitur, sed diuturnitate extinguitur (Cic. Cato 38). — Vi victa vis 
(Cic. Mil. 11, 30). 

i|0. Het homoeoteleuton (ópotoxéXsvxov) of similiter desinens, de 
bijeenplaatsing van woorden die op denzelfden klank eindigen: 
Audacter territas, humiliter placas (Auct. Her. 4, 28). 

Aanm.. Een bijzondere vorm van het homoeoteleuton is het homoeo- 

ptöton {ppoi6nxodxov\ de bijeenplaatsing van woorden met denzelfden 
casusuitgang {jïxcóoig): Commoditati ingenium, gravitati aetas, liber- 
tati tempora sant impedimento (Cic. S. Rosc. 9). 

120. De traductio, de herhaling van hetzelfde woord met veran¬ 
derden vorm: Qui nihil habet in vita iucundius vita, is cum virtute vitam 
non potest colere (Auct. Her. 4, 20). - Ut tune ad senem senex de senet* 
tute, sic hoe libro ad amicum amicissimus scripsi de amicitia (Cic. Lael. 5). 

13Ö. De climax {xXïpa^) of gradatio, de opklimming van het mindere 
tot het meerdere, van het zwakkere tot het sterkere, met herhaling van een 
voorgaand woord: In urbe luxuries creatur, ex luxuria existat avaritia 
necesse est, ex avaritia erumpat audacia (Cic. S. Rosc. 75). 

14^. De antithesis (dvxibsoig) of het contrarium, de tegenstelling 
Ex hac parte pudor pugnat, illinc petulantia; hinc pudicitia, illinc 
stuprum; hinc fides, illinc fraudatio (Cic. Catil. 2, 25). 
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2) Sententiarum. 

De rhetorische zinsfiguren zijn: 

§ 667. lO De exclamatio als uiting van een diep bewogen gemoed; 
zie § 391. 

2^. De apostrophe (anooTQocprj: afwending, afkeering, nl. van de 
zaak, die men behandelt, tot iemand, dien, of iets, dat men aanspreekt) of 
allocutio, het aan spreken in de rede van afwezige personen of zaken, die 
men zich als tegenwoordig voorstelt: Vos enim iam, Albani tumuli atque 
luci, vos, inquam, imploro atque obtestor, vosque, Albanorum obrutae 
arae, sacrorum populi Romani sociae et aequales sqq. (Cic. Mil. 85). 

3^. De prosopopoeia (ngoownonoita: TigóocoTiov noico) of sernio- 
cinatio, de personificatie of persoonsverbeelding, waardoor men eenen 
persoon of eene zaak sprekend in voert: Patria tecum, Catilina, sic a git 
et quodam modo tacita loquitur: nullum iam aliquot facinus exstitit nisi 
per te, nullum flagitium sine te sqq. (Cic. Catil. 1, 18). 

40 De interrogatio, de rhetorische vraag, waardoor men in vra- 
genden vorm eene stellige meening uitdrukt (vgl. § 619, 40): O vitae 
philosophia dux, quid vita hominum sine te esse potuisset (= nihil vita 
hominum sqq.) (Cic. Tusc. 5, 5). 

50. Het oxymoron (ó^vpcogov scherpzinnige onzin), de geestige ver¬ 
binding van tegenstrijdige begrippen: {Arnicos qui habent) absentes 
adsunt et egentes abundant et imbecilli valent et - quod difficilius 
dictu est — mort ui vivunt (Cic. Lael. 23). 

60. De litotes (Airdrt/ff, eigenlijk: geringheid, eenvoud, tenuitas dicendi), 
de schijnbaar zwakke uitdrukking van een begrip, door de ontkenning 
van het tegengestelde; inderdaad is deze uitdrukking sterker dan de recht- 
streeksche zou zijn: non ignoro (sterker dan scio) ik weet wel; non sine causa 
op degelijke gronden; non possum non ik moet wel enz.: Qui mortemin 
malis ponit, non potest eam non timere (Cic. fin. 3, 29). 

70. De euphemismus {£vq)rjpiopog), eene vergoelijkende of ver¬ 
fraaiende uitdrukking voor eene slechte of leelijke zaak: Beneventum (voor 
Maleventum), Pontus Euxinus (men bedoelde d^sivog ongastvrij), obïtus 
(voor mors)', si quid mihi humanitus accidit wanneer mij iets menschlijks 
overkomt (d. i. wanneer ik sterf: Cic. Phil. 1, 10). 

80. De hyperbole {vnsg^oXq), de opzettelijke overdrijving in de 
manier van spreken; cursu pedum praevertere ventos (Verg. Aen. 7, 607); 
sidera tangere vertice (Ov. Met. 7, 61); luce clarius. 

90. De ironia («teO)V«/a, dissimulatio), het opzettelijk het tegengestelde 
uitdrukken van hetgeen men bedoelt: O praeclarum custodem ovium, ut aiunt, 
lupum (Cic. Phil. 3, 27). — Egregiam vero laudem et spolia ampla refertis | 
tuque puerque tuus, magnum et memorabile numen, | una dolo divom si femina 
victa duorum est (Verg. Aen. 4, 93). 
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3) Aanhangsel: Onjuiste uitdrukkingen. 

§ 668. Onder de onjuiste uitdrukkingen merke men op de graecismen, 

de archaïsmen en de soloecismen: 

lO. Graecismen zijn constructies van Latijnsche woorden naar het 
Grieksche taaleigen, doch tegen de regels der Latijnsche taal; bijv. Phaselus 
ille, quem videtis, hospites, | ait fuisse navium celerrimus Catull. 4, 1, waar in 
goed proza zou staan: se fuisse .... celerrimam (vgl. § 587; latere dichters 
volgen deze constructie dikwijls). — Men vindt de Graecismen vooral bij de 
dichters in den tijd van Augustus: bij Plautus en Terentius ontbreken ze nog 
zoo goed als geheel. Vgl. nog §§ 461, 462, 590fl: Aanm. onder ^), 621, A. 1. 

2®. Archaïsmen zijn verouderde constructies, bijv. non possum qain, 
zooals Plautus en de Ouden zeiden in plaats van: non possum facere quin; - 
Quid tibi hanc rem curatio est? (Plaut. Amph. 1, 3, 21), waar het substantivum ' 
verbale nog met den accusativus geconstrueerd is evenals het overeenkomstige 
verbum, wat in het klassieke Latijn niet meer mogelijk was. Vgl. verder § 607, A. 1. 

30. Soloecismen zijn alle beslist verkeerde constructies, bijv.anacolutha 
die het gevolg zijn van slordigheid en niet van het nabootsen der spreektaal 

(vgl. § 662 Aanm.). 

HOOFDSTUK V. 

WOORDSCHIKKING EN ZINSBOUW. 

A. Woordschikking. 

§ 669. De schikking der woorden in den zin kan in het 

Latijn eene veel vrijere zijn dan in de moderne talen, daar de 

congruentie der talrijke buigingsuitgangen de logisch bij elkander 

behoorende zinsdeelen gemakkelijk doet kennen. 

Daardoor verkrijgt in de eerste plaats de beteekenis (de waarde, 

het gewicht), en als gevolg daarvan de toon of de nadruk, die het 

woord in den zin heeft, veel grooter invloed op zijne plaatsing dan bij 

ons, en kunnen in denzelfden zin dezelfde woorden eene verschil¬ 

lende plaats innemen, naar de mate van hun gewicht en nadruk; en 

in de tweede plaats laat zich veel meer rekening houden met de eischen 

der welluidendheid. 

Uit het opgemerkte volgt, dat de Latijnsche woordschikking veel 

grooter ruimte laat aan de individualiteit van den schrijver, en veel meer 

gelegenheid biedt, om allerlei fijne nuanceeringen uit te drukken, m. a. w. 

veel meer door psychologische factoren beheerscht wordt, dan die 

der moderne talen. 
Toch is de woordschikking in het Latijn niet geheel vrij in dien zin, 

dat ze alleen van zulke subjectieve factoren afhankelijk zijn zou: evenals 

in andere talen met vrije woordschikking had zich ook in het Latijn 

door de gewoonte (traditie) allengs eene bepaalde (gramma- 
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tische) volgorde der rededeelen vastgezet. Deze orde gold dan 
echter geenszins absoluut, maar werd zoowel ter wille van den inhoud, 
als van de welluidendheid, veelvuldig doorbroken. 

Zoo onderscheidt men in het Latijn tweeërlei woordschikking: 
a) eene gewone, traditioneele (grammatische) en b) eene 
door bijzondere bedoelingen bepaalde, occasioneele. 

10. Algemeene regels. 

a) Gewone (traditioneele') woordschikking, 

§ 670. Men kan eene zaak van belang óf onmiddellijk vóór den 
hoorder plaatsen, [óf wel haar tot het laatste toe achter houden: de 
belangrijkste plaatsen in den zin zijn dus de eerste en de 
laatste. Daar het subject en het praedicaat gewoonlijk de ge¬ 
wichtigste deelen van den zin zijn, is derhalve de gewone woord¬ 
schikking, dat zij deze plaatsen innemen, en wel het subject de 
eerste en het verbum als praedicaat de Jaatste. 

De attributieve bepalingen van het subject staan dan na 
het subject, de bepalingen van het praedicaat, ook het object, 
vóór het praedicaat, die van het meeste gewicht zijn, het eerst: 

Pater meus Hamilcar in Hispaniam imperator proficiscens Cartha- 
gine lovi optimo maximo hostias immolavit (Nep. Hann. 2, 3). 

b) Ajwijkende woordschikking (inversio), 

§ 671. Van deze gewone woordschikking wordt nu echter dikwijls afge¬ 
weken (occasioneele woordschikking, inversio). Gelijk reeds opgemerkt 
werd, vinden deze afwijkingen hun grond, deels in den inhoud der rede, 
deels in de welluidendheid. 

1. Afwijkingen met het oog op den inhoud. 

§ 671a. De gewone woordschikking wordt in de eerste plaats doorbroken, 
om een of ander woord meer nadruk te geven en er zoo de opmerk¬ 
zaamheid meer op te vestigen, vooral dus bij tegenstellingen: 

10 het praedicaat gaat voorop: Dicebat melius quam scripsit Hortensius 
(Cic. orat. 132); 

20 het voorwerp gaat voorop: Aegyptum Nilus inrigat, Mesopotamiam 
Jertilem efficit Euphrates (Cic. nat. deor. 2, 130); 

30 eene bepaling gaat voorop: Luce sant clariora nobis tua consilia (Cic. 
Catil. 1, 6). - Saeculis multis ante gymnasia inventa sant, quam in iis 
philosophi garrire coeperunt (Cic. de orat. 2, 21); 

40 de bepaling komt achteraan: Nee vero corpori solum subveniendum esty 
sed menti atque animo muit o magis (Cic. Cato 26). 
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§ 672. 1) Niet de eerste en de tweede, noch ook de voorlaatste en de 
laatste plaats zijn de gewichtigste, maar de eerste en de laatste. Wil men 
dus twee woorden die grammaticaal bij elkander behooren, beide zeer 
sterk den nadruk geven, dan kan men het eene de eerste, het andere 
de laatste plaats geven (hyperbaton, traiectio): 

Tantani ingenuit animantibus conservandi sui natura custodiam (Cic. 
nat. deor. 2. 124). — Archimedis ego quaestor ignoraturn ab SyracusaniSy 
cum esse omnino negarent, saeptum undique et vestitum vepribus et dumetis 
indagavi sepulcrum (Cic. Tusc. 5, 64). 

Gewoonlijk echter is de scheiding minder groot: Septimus mihi Origi- 
num liber est in manibus (Cic. Cato38). - Plura proferre possim detrimenta 
publicis rebus quam adiumenta per homines eloquentissimos importata 
(Cic. de orat. 1, 37). - Catonem induxi senem disputantem (Cic. Lael. 4: 
de nadruk valt op senem). 

Willekeurig is deze scheiding van bijeenhoorende woorden geenszins; 
zij moet zóó geschieden, dat de gescheidene woorden andere van mindere 
beteekenis voor den zin insluiten, waardoor de plaatselijk gescheidene woor¬ 
den in hoogte van toon en nadruk verbonden kunnen worden voor 't gehoor. 

Aanm.. Het hyperbaton kan ook zijn grond hebben in den rhythmus: 

vgl. § 674. 

§ 673. 2) Gaarne plaatst men in 't Latijn twee woorden van dezelfde, 
verwante of tegengestelde beteekenis naast elkander (traductio)'. 

Artemisia quamdiu vixit, vixit in luctu (Cic. Tusc. 3, 75). - Omnes sunt 
in Ulo re ge regiae virtutes (Cic. Deiot. 26). 

3) Het voornaamste middel om door afwijking van de gewone woordschik¬ 
king de door den inhoud gegeven tegenstellingen meer uit te doen 
komen, is de figuur van den zoogen. Chiasmus (xiaapóg). Zij bestaat daarin, 
dat men van vier (soms ook van zes) woorden, die paarsgewijze eene tegen¬ 
stelling vormen, aan die twee welke de sterkste tegenstelling vormen, de tweede 
en de derde plaats geeft (meestal dus naast elkander), aan de andere twee 
de eerste en de vierde plaats: de twee paren staan dan in omgekeerde 
orde, niet recht tegenover elkander, maar kruisgewijze; vandaar de naam 
(naar den vorm van de Grieksche letter Chi: X): 

Fragile corpus animus sempiternus movet (Cic. rep. .6, 26). - Non 
video, quomodo sedare possint mala praesentia praeteritae voluptates 
(Cic. Tusc. 5, 74). 

fragile corpus 

X 
animus sempiternus 

mala praesentia 

X 
praeteritae voluptates. 

Vgl. nog: Cum spe vincendi simul abiecisti certandi etiam cupiditatem 
(Cic. epist. 4, 7, 2). — Bij hypotaxe: Quam si ipse exsequi nequeas, 
possis tarnen Scipioni praecipere et Laelio (Cic. Cat. 28). - Bij meer woorden: 
Ne scelerate (1) dicam (2) in te (3), quod pro Milone (3) dicam (2) pie(\) 
(Cic. Mil. 103). 

Aanm.. Over de anaphora vgl. § 665, 40 Niet zelden worden, om de 
werking te verhoogen, chiasmus en anaphora of parallelisme met 
elkander verbonden, bijv.: Luget senatus, ma er et equester ordo^. 
tota civitas confecta senio est (Cic. Mil. 20). 
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2. Afwijkingen met het oog op de welluidendheid en den rhythmus. 

§ 674. Behalve om den inhoud wordt van de gewone woordschikking 
afgeweken met het oog op de welluidendheid en den rhythmus. Waar 
nog thans door de volken van Zuid-Europa aan de vormschoonheid veel meer 
waarde gehecht wordt dan door ons, en toch ook in het Nederlandsch niet 
zelden de woordkeus en de woordschikking door formeele factoren wordt 
bepaald, behoeft het niet te verwonderen, dat zulke factoren op de woordschik¬ 
king van het klassieke Latijnsche proza in vele gevallen evenveel invloed 

hebben als de inhoud. 
a) Wat de welluidendheid (euphonie) aangaat, is het moeilijk, bepaalde 

regels te geven. Over het algemeen moet men er zich voor hoeden, hier den 
modernen maatstaf aan te leggen. De antieke literatuur was in oorsprong en 
wezen akroatisch, d. i. op het gehoor berekend: de auditieve zijde der 
taal treedt bij haar veel sterker op den voorgrond dan in die van thans: zij 
wil gehoord, niet gelezen worden: aanvankelijk werd ze alleen mondeling 
overgeleverd, niet langs visueelen weg, en ook later bleef dit de gewone wijze 
van verbreiding. De schrijver las vóór de uitgave zijn werk aan zijne vrienden 
voor, en ook een sch rif tel ij ken tekst lazen de Ouden luide, niet alleen met 
de oogen zooals wij. 

Het spreekt evenzeer van zelf, dat hierdoor aan de welluidendheid, 
gelijk in het algemeen, zoo ook ten opzichte van de woordschikking in 
de antieke literatuur, met name in het z30gen. kunstproza, eene veel belang- 
rijker plaats toekomt dan in de onze, als dat de aard en de mate van dezen 
invloed veelszins aan onze controle ontsnappen. Niet alleen toch is de uitspraak der 
klassieke talen ons slechts ten deele bekend (§ 10, A. 3), maar bovendien behoeft 
voor het gehoor der Ouden volstrekt niet hetzelfde mooi of leelijk te hebben 
geklonken als voor het onze, en eindelijk stemmen hunne theorieën omtrent 
kakophonieën geenszins in alle deelen overeen met de door de beste schrijvers ge¬ 
volgde praktijk: ofschoon bijv. het samentreffen van gelijke eind- en beginletter- 
grepen in twee opeenvolgende woorden (esset et, quae quaerimus, quid id e. d.) 
door de Ouden zelf afgekeurd wordt, komt het toch dikwijls genoeg voor; en 
ook de opeenvolging van vele woorden met gelijkluidende uitgangen vindt men 
bij Cicero meer dan eens: excitatus senatus, inflammatus populus Romanus 
(Phil. 12, 15), ad eam quant sentiam eloquentiam (orat. 23), enz.. Aan den anderen 
kant wordt bijv., het onmiddellijk naast elkaar plaatsen van de conjunctie cum en 
de gelijkluidende praepositie blijkbaar uit euphonische overwegingen vermeden. 

Het beste middel om, voor zoover dit althans mogelijk is, met de praktijk 
der Romeinen in dezen vertrouwd te geraken, is het aandachtig en overluid 
lezen der klassieke schrijvers, met name van Cicero, den stilist bij uitnemendheid. 

b) Uit het akroatisch karakter der antieke literatuur laat zich ook de funda- 
menteele beteekenis verklaren, die voor het antieke kunstproza toekomt aan het 
kunstmiddel van den rhythmus (numerus oratorius). 

Onder rhythmus (gvbpóg [géco/, regelmatige, meetbare beweging, als van 
de golven der zee) — in het algemeen de meer of minder regelmatige, 
harmonieuze afwisseling van twee tegenstellingen, eene thesis en 
eene antithesis of arsis, een ja en neen - verstaat men voor het klassieke 
proza, — zoowel het Grieksche als het Latijnsche, dat ook hierin van de 
Grieken afhankelijk is de meer of minder regelmatige afwisseling 
van lange en korte lettergrepen (quantiteerende rhythmus). 
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De prozarhythmus onderscheidt zich van dien der poëzie (metrum) door 
zijne grootere vrijheid: het kunstproza gebruikt, en herhaalt zelfs, rhythmen 
(pedes) evenals de poëzie, maar zonder de gebondenheid van den 
dichter: het proza mag niet tot een vers worden (Multam interest^ utrum 
numerosa sit, id est similis numerornm, an plane e numeris constet oratio; 
alterum si fit^ intolerabile vitium esty alterum nisi fit^ dissipata et inculta et fluens 
est oratio, Cic. orat. § 220). Vandaar ook dat het bij voorkeur rhythmen gebruikt 
als de paeonische (bijv. — w ^ ^ en w ^ ^ —), die aan de poëzie vreemd zijn. 

In hoeverre bij het rhythmiseerende proza met den versictus der poëzie 
(arsis en thesis) moet worden gerekend, is onzeker en ontsnapt in elk geval 
vooralsnog aan onze waarneming. 

Eerst sedert de 4de eeuw n. Chr. treedt in het Latijnsche proza een eind- 
rhythmus op, die niet meer door de quantiteit, maar geheel door het accent 
beheerscht wordt (accentueerende rhythmus, cursus). 

Om uit te kunnen maken, of een stuk proza al dan niet rhythmisch is, moet 
men het met onbetwistbaar niet-rhythmisch proza vergelijken. Gelijk toch 
ieder mensch in den gang, de houding, de stem, het handschrift zijne eigen 
beweging heeft, zoo bezit ook elke taal een eigen, natuurlijken (immanenten) 
rhythmus, en van oratorisch en rhythmus kan men eerst spreken, wanneer de 
rhythmus van dien natuurlijken rhythmus in eenigszins belangrijke mate afwijkt. 
Wanneer bijv. in het begin van Plato's Symposion het getal lange lettergrepen 
iets meer bedraagt dan dat der korte (52%), dan kan men hierin nauwlijks 
meer iets opzettelijks zien, wanneer men weet, dat voor het Grieksch de gemid¬ 
delde verhouding van lange en korte lettergrepen op 54 : 46 berekend wordt. 

Het klassieke Attische kunstproza (Demosthenes, Isocrates) is min of meer 
doorloopend rhythmisch; de rhythmen — 't zij men hierbij aan op zich 
zelf staande voeten denkt, 't zij aan naar een bepaald systeem 
gegroepeerde voeten - zijn constructief, d. w. z. beheerschen daar de 
geheele periode. De rhetorische techniek van den Hellenistischen tijd zocht 
evenwel het wezen van het rhythmische proza voornamelijk in de rhythmi- 
seering van het einde der zinnen en zinsdeelen; en hierbij sluiten 
de Romeinen zich aan. Het rhythmische karakter van het Romeinsche 
kunstproza openbaart zich hoofdzakelijk in het gebruik van 
vaste rhythmische, of liever, metrische vormen voor het einde van 
zinnen en zinsdeelen, die men c/ausu/ae noemt. Ongetwijfeld ontbre¬ 
ken ook in het overige der rede de rhythmen niet geheel, maar duidelijk te 
onderkennen zijn ze voor ons alleen aan het einde. 

Omvang en aard der clausulae laten zich weer alleen door vergelij¬ 
king met de quantiteiten van de geheele verdere rede bepalen: daar waar het 
einde van den zin van het overige deel van den zin begint af te wijken, is het 
begin der clausulae: hiermede is hare lengte bepaald. Volgens Cicero (orat. 216) 
tellen de clausulae nu eens twee, dan drie voeten. 

Als in navolging van de Asiaansche rhetoren door Cicero bij voorkeur 
gebruikte clausulae merkt men aan: 

1) _ _ V.: dichoreus (= 2 trochaeën;: esse possit. 
2) verbindingen van cretici (-^--), paeonen en spondeën (-): 

— . — « : bella gesserunt 
— ,-^; gloriam tradere 

— V V V — esse videaiur 
-^ : commendetis. 

WOLTJER, Lat. Gramm. 6e druk. 33 
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Vooral de eerste dezer verbindingen was zeer gezocht. 
Om de veelvuldigheid der genoemde clausulae bij Cicero te constateeren, 

vergelijke men slechts een gedeelte uit eene redevoering (pro lege Manilia 11): 

Maiores nöstri \ saepë{-), mercatoribus aut navicu\lariJs | nöstrJs 
(- ^-) iniuriosius trac\tatJs (--) bëlld gës\sërirnt (— w --); 
vos tot milibus cJvïum | Römanö^üm ^ —--) uno nuntio atque uno 
têmpörë në\catis ^ ^-), quo tandem animoJsse dë\bëtJs ^ —-)? 
Legatiquoderantappellatisuperbius, Corin\thurn, patres | vëstrJ ^ --). 
iotius Graëcïae \ lümën(— ^  -)exstinctum êsse völu\êrdnt(— —); 
vos eum regem inultum essë pdtï\êminl ^ ^ ^ -), qui legatum populi 
Romani cönsu\larêm (— ^ — -) vinculis ac verberibus atque omni supplicio 
excruciatiim në\cdvJt - — S)?Illilibertatem immï\nütdm(^ ^ — J)civïuni\ 
Römd\nörum ^  --) non td\lérant (- ~ w); vos ereptam 
vitam nêglë\gëtJs (- ^ — J)? 

Daarentegen wordt bijv. de verbinding van een dactylus en een spondeus 
^ ^ _ j^), die het slot van een hexameter zou vormen {esse videtar, narrare 

solebat, crede mihi) bij voorkeur door Cicero vermeden, al komt zij bij hem 
op meer dan eene plaats voor (S. Rosc. 30: abesse videtur). 

Of al deze clausulae zich laten herleiden tot één schema (kretische basis -|- 
cadans in trochaeïsch rhythme), zij in het midden gelaten. 

Hoezeer overigens het gebruik der clausulae beheerscht wordt door de 
stilistische beginselen van een schrijver, kan daaruit blijken, dat bijv. de 
clausula — ^ ^ ^ bij Sallustius en Livius juist veel voorkomt. 

Uit hetgeen hiervóór opgemerkt werd, volgt, dat men moet tellen naar 
voeten, niet naar woorden. Dit wil echter niet zeggen, dat de verdeeling der 
woorden geheel onverschillig is: Cicero vermijdt bijv. aan het einde der clausulae 
eenlettergrepige woorden. 

Evenals in de poëzie wordt de hiaat door elisio (§ 19) vermeden, en is 
de laatste lettergreep der clausula anceps (§ 11, A. 1), terwijl ook de regels 
der poëzie voor lengte door positie (§ 32) in acht genomen worden. 

Gelijk we zagen, worden de clausulae niet slechts aan het einde der zinnen 
gebruikt, maar ook aan dat van grootere en kleinere zinsdeelen. In verband 
daarmede behandelen de Romeinen, wederom in aansluiting aan de Grieken, 
eiken afzonderlijken omvangrijken volzin (of complex van woorden) min of meer 
als metrisch systeem (periode, jisgloSos, circuitus orationis) en onderscheiden 
daarin langere en kortere deelen (membra^ xdtXa en incisa, xóppaxa). Elk 
kolon, hoe afwisselend het ook is, wordt door zijn rhythmus, voornamelijk 
door zijne clausula, kenbaar gemaakt en afgescheiden. De clausulae zijn dus 
als het ware een soort interpunctie voor het oor, en het ligt derhalve 
voor de hand, dat de rhythmus zich aanpast bij den inhoud der rede, den 
gedachtengang, en dezen ondersteunt. 

De eigenlijke vertegenwoordiger van het Latijnsche rhythmische proza is Cicero; 
doch ook schrijvers, die tegenover de strenge techniek der Asiaansche rhetoren 
afwijzend staan, zooals bijv. Caesar, schrijven in meerdere of mindere mate 
rhythmisch. Aan den anderen kant houdt ook Cicero zich volstrekt niet overal 
in al zijne geschriften aan deze techniek, en schrijft in zijne brieven soms 
zelfs geheel onrhythmisch. 
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Dat metname de rhythmus der clausulae dikwijls de woordschikking 
bepaalt; springt bij eene nadere beschouwing van Cicero's geschriften aanstonds 
in het oog: zoo vindt men 83 maal in de redevoeringen als slot esse videatur; 
een woordschikking als nascetur exordium (Tusc. 1, 8) heeft alleen in den 
slotrhythmus haar grond, en ook vele hyperbata (§ 672) laten zich slechts op 
deze wijze verklaren. 

Vgl. nog Cic. orat. 33: doctissimos sermones requirens tuos; Phil. 3, 30: 
qui cum exercitu sit ad dispersionem urbis venire conatus. 

Het behoeft overigens geen betoog, dat op dit terrein nog zeer veel onzeker is. 

Met den rhythmus in verband staat de zinsmelodie, die echter nog zeer 
onvoldoende is onderzocht. Vermelding verdient hier inzonderheid een oude 
wet der Irido-Germaansche woordschikking, waarnaar enclitische woorden bij 
voorkeur op de het zwakst betoonde, d. i. op de tweede plaats van den 
zin staan (vgl. § 680). 

20. Bijzondere regels over de plaatsing van 
de afzonderlijke woorden. 

§ 675. Wat voorts in het bijzonder de plaatsing der afzonder¬ 
lijke rededeelen betreft, merke men het volgende op: 

a) Substantiva. 1. De appositie (§ 369) staat in den regel 
na het substantivum waarbij zij behoort, vooral wanneer zij nog eene 
bepaling bij zich heeft: 

Scipio et Figulus consules, M. Metellus praetor, Brutus filius; 
Philippus rex Macedonum. Vgl. ook § 369. 

Aanm. 1. Dat deze volgorde de oorspronkelijke is, blijkt uit verbin¬ 
dingen als lup-piter, Zevg jzaTtjg, enz.. 

Aanm. 2. Uitzonderingen: 

10. De titels rex en imperator iyéiztr) staan gewoonlijk voorop: rex Deiota- 
rus; rex Boechel 

20. Hetzelfde geldt van geographische appellativa als monSy oppidum, flumen 
e. d.; Garumna flumeriy Caeliiis mons; maar steeds: urbs Roma. 

2. Ten opzichte van de plaatsing der attributieve genetivi 
heerscht groote vrijheid: cultus deorum, amor patriae^ vir magni 
animif maar ook: Macedonum rex^ dicendi cogitatio enz.. 

In de moedertaal stond de attributieve genetivus vóór zijn substanti¬ 
vum, maar het Latijn moet van dezen regel reeds vroeg afgeweken zijn, 
daar in oude ambtstitels en staande uitdrukkingen, als tribunus plebis^ 
magister equitum^ praefectiis urhis^ orbis terrarum e. d., de geneti¬ 
vus van meet af aan op de tweede plaats stond en altijd is blijven staan. 
Omgekeerd zegt men echter steeds: senatus consultum^ senatus 
auctoritaSf plebi scitum, populi scitum, 

Aanm. 3. Ook bij filius, filia en nepos met den genetivus van een 
eigennaam gaat de genetivus voorop: Miltiades, Cimonis filius (niet 

^filius Cimonis). 

33* 
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Aanm. 4. Eindelijk staat een genetivus altijd voorop, wanneer hij den 
nadruk heeft: Zeno non tam rerum inventor fait quam verborum 

novoruni (Cic. fin. 3, 5). 

Aanm. 5. Attributieve bepalingen die uit eene praepositie met haar 
casus bestaan, staan meestal na het bepaalde woord: zie de voorbeel¬ 

den in § 629. 

§ 676. b) Adieeti va. 1. Evenals in de andere Indo-Germaansche 
talen is ook in het Latijn de plaats van het attributieve adiectivum 
in den regel vóór zijn nomen; dat deze plaats de oorspronkelijke 
is, blijkt ook uit composita als magnanimus enz.. 

Vooral bekende en dikwijls gebruikte adiectiva staan vóór 

hun substantief: 

magnus animus bona causa multi homines 
maius bellum me Ho ra tempora om nes homines 
maximum beneficium optimus civis fortissimi milites. 

Men lette in dit verband ook op oude stereotiepe uitdrukkingen, 
waarin adjectief en substantief nauw verbonden zijn, bijv.: magno opere^ 
infecta re, prima luce, aequo animo, bona pace, magnam par- 

tem, enz.. 

2. Reeds vroeg echter zijn in het Latijn ook adiectiva achter hun 
substantivum geplaatst, en voor sommige kategorieën van adiectiva en 
bepaalde verbindingen is dit de regel geworden. 

Met name staan achter hun substantivum: 

10. de van eigennamen afgeleide adiectiva: ager Helvetius, 
campus Martius, litterae Latinae, milites Romani, lingua 
Latina, lex Sempronia, bellum Gallicum; zoo popu- 
lus Romanus, forum Romanum, enz.; 

20. adiectiva bij éénlettergrepige substantiva als vir (ooV homo), 
res, spes, vis e. d.: vir egregius, rex potentissimus, res 
publica, spes bona, urbs maritima, lex curiata, aes 
alienum, ius civile, enz.; zoo ook: di immortales; 

30. de adiectiva in staande verbindingen uit de taal van het 
recht en van den cultus: tabulaepublicae, tribunus milita- 
ris, causa publica; pontifex maximus, luppiter optimus 
maximus, enz.; vgl. § 681; 

40. adiectiva met eene nadere bepaling: virtus digna summo 
honore, milites laboribus fessL 

3. Daar een woord den nadruk krijgt doordat het niet zijne 
gewone plaats heeft (§ 671), worden adiectiva die den nadruk 
moeten hebben, achteraan geplaatst wanneer zij in den regel 
vóór hun nomen staan, vóórop, wanneer zij gewoonlijk 

achteraan komen: 
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a) Neque quisquam agri modurn certum autfines habet proprios 
(Caes. Gall. 6, 22, 2). - Zoo steeds hora septima^ ante horam 
decimam enz., omdat hier vanzelf op het ordinale de nadruk valt; 

b) An Scythes Anacharsis potuit pro nihilo pecuniam ducere, 
nostrates philosophi facere non poterunt? (Cic. Tusc. 5, 90). - 
Infero mari nobis incerio cursu hieme maxima navigandum est 
(Cic. Att. 8, 3, 5: de gewone woordschikking is mare inferum: 
Cicero wil doen uitkomen, dat hij den omweg over deTyrrheensche 
Zee moet nemen). - Cara de publica re et de privata (Cic. 
Lael. 15). - Zoo dikwijls Romanus homo een echte Romein, 
Punica fides, enz.. Vgl. ook Latinae litterae, usitatae res^ 
parvae res, e. d.. 

Niet juist is de vroegere meening, dat een adiectivum, wanneer het den 
nadruk heeft, steeds vóór zijn substantivum staan moet. 

Aanm. 1. Wanneer één adiectivum of ander attribuut bij twee of 
meer substantiva behoort, staat het gewoonlijk achteraan: agri ei 
maria amnia, of na het eerste substantivum: agri omnes et maria; doch 
wanneer de nadruk op het attribuut valt, bij de inversio dus (§ 671), 
gaat het voorop: omnes agri et maria, of men herhaalt het attribuut bij 
ieder substantivum: agri omnes et maria omnia; zoo ook: malta et 
varia et copiosa oratione (Cic. de orat. 2, 214). Vgl. § 372. 

Aanm. 2. Wanneer twee adiectiva of andere attributen bij één 
substantivum behooren, dan volgen ze gewoonlijk, door de coniunctio 
verbonden: vir fortis ac sapiens; bellum magnum atque difficile; 
bij de inversio gaan ze voorop: fortis ac sapiens vir of fortis vir 
ac sapiens. 

Bepaalt echter het eene adiectivum niet het substantivum alleen, maar 
het substantivum met het andere adiectivum tezamen, zoodat 
de beide adiectiva niet gecoördineerd zijn, dan volgen de adiectiva zonder 
coniunctio: viri fortes multi of met inversio: multi fortes viri, 
fortes viri multi, multi viri fortes (multi is hier attribuut bij viri fortes)-, 
zoo ook: a bonis viris sapientibus (Cic. Sest. 137: sapientibus is attribuut 
bij bonis viris = patriotten). 

Aanm. 3. Over de plaatsing van attributieve adiectiva van plaats en 
tijd, als summus, medius e. d., in partitieven zin vgl. § 465, A. 1. 

Ofschoon, gelijk daar opgemerkt werd, somtijds de plaats verschil in 
beteekenis maakt, is deze toch over het algemeen daarvan onafhankelijk 
en laat zich dus geenszins als regel stellen dat bij het gewone attributieve 
gebruik het adiectivum achteraan staat, bij het partitieve het sub¬ 
stantivum: de zaak is deze, dat, overeenkomstig den algemeenen regel, in 
beide gevallen de hier bedoelde adiectiva gaarne voorop geplaatst worden. 

Aanm. 4. Praedicatief gebruikte adiectiva staan steeds achteraan. . 

§ (fltb. c) Nu m er al ia. Evenals de adiectiva worden de attributief 
gebruikte telwoorden behandeld: zij gaan gewoonlijk voorop, 
behalve de ordinalia bij hora, dies, annas e. d. (vgl. § 676, 3). 
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§ 677. d) Pronomina (vgl. ook §§ 474, A. 1, 478, 482 vlgg., 
489 vlg., 680, 2). 1. Ook de attributieve demonstrativa (hic, ille, 
iste; is, idem, ipse) staan als regel vóór hunne substantiva, ipsemmdtr 
vaak dan de andere, daar het uit zich zelf reeds nadruk legt (§ 481): 
hic vir, ea mulier. 

Aanm. 1. Staat bij het substantivum nog een adiectivum, dan kan het 
pronomen tusschen beide in geplaatst worden, ofschoon het ook dan 
meer voorop gaat: magnus ille vir. 

Ook zegt men gewoonlijk: hi (illi) omnes, en analoog: alii, ceteri, 
reliqui omnes (§ 491, A. 2); behalve wanneer omnes bijzonderen nadruk 
moet hebben: Omnibus his civitatibus obsides imperat (Caes. Gall. 7, 4, 2). 

2. De possessiva daarentegen komen in den regel (min of meer 
enclitisch) achteraan: frater me as; alleen wanneer zij den nadruk 
hebben (dus ook wanneer wij eigen toevoegen: § 474, A. 2), gaan zij 
meestal voorop: Cui tandem hic libero imperabit, qui non potest cupi- 
ditatibus suis imperare? (Cic. parad. 33). - Meum consilium accom- 
modabo potissimum ad tuum (Cic. epist. 9. 7, 2). Vgl. ook § 647, 
4^1® voorbeeld. 

3. Overigens staan in denzelfden zin pronomina van den- 
zelfden persoon gewoonlijk, pronomina van verschillenden 
persoon dikwijls naast elkander: Tuo tibi iudicio est utendum 
(Cic. Tusc. 2, 63). - ïpse se quisque diligit, quod per se sibi 
quisque carus est (Cic. Lael. 80). - Ego ista sum omnia dimen- 
sus (Cic. Cato 59). 

Aanm. 2. Wanneer ipse vóór het pron. reflexivum staat (zooals in 
het tweede voorbeeld), plaatst men het altijd in den nominativus, 
ook wanneer men naar den zin (§ 481) een anderen naamval zou moeten 
gebruiken. 

§ 677a. e) Verba. Over het werkwoord werd reeds gehandeld 
onder de algemeene regels (§ 670): we zagen daar, dat in het Latijn 
de normale plaats van het verbum die aan het einde van 
den zin is, ook in bijzinnen. 

In afwijking van dezen regel kan het werkwoord: 

1) aan het begin van den zin staan, wanneer het bij zon deren nadruk 
heeft (§ 671, 1), metname bij bevelen, stellige verzekeringen (waar wij inder¬ 
daad of iets dergelijks toevoegen) en tegenstellingen, verder ook bij de mede- 
deeling van belangrijke gebeurtenissen, bij schilderingen, overgangen, verklarende 
toevoegingen enz.: Egredere ex urbe, Catilina (Cic. Catil. 1, 20). - Sant 
ista Het is inderdaad zooals ge zegt (Cic. Lael. 6). - Capta est unahostium 
quadremis, dep rensa est altera (Bell. Alex. 11, 4). — Vix primum impetum 
cohors in statione sustinet. Circu mfiinduntur hostes ex reliquis partibus sqq. 
(Caes. Gall. 6, 37, 4). - Restat ut doceam sqq. (zoo ook bij reliquum est, 
accedit enz.); 
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2) midden in den zin staan, wanneer het geen nadruk heeft, 't zij dat 
een begrip met nadruk aan het eind staat (§ 671, 40), 't zij dat het verbum 
zich enclitisch aan een begrip met nadruk midden in den zin aansluit, hetgeen 
vooral met esse het geval is: 

Neque quisquam agri modum certum aut fines habet proprios (Caes. 
Gall. 6, 22, 2). 

Eiüs belli haec fait causa (o. 1. 3, 7, 2). 

Overigens zij nog het volgende opgemerkt: 

1. In de samengestelde vormen (§ 211) staat oorspronke¬ 
lijk het hulpwerkwoord aan het slot, maar in het klassieke Latijn 
komt ook de omgekeerde volgorde veelvuldig voor (dikwijls 
onder invloed van den rhythmus: § 674). 

Staan de vormen van ^55^aan het slot, dan wordt het subject gaarne 
tusschen deze vormen en het participium in geplaatst: 
Animis offusa caligo est (Cic. Tusc. 5, 6). 

2. De hulpwerkwoorden volgen in den regel op hun infini- 
tivus: Dicere non ausim, 

3. Het parenthetische in quant (§ 248, A. 2) staat, wanneer het 
onmiddellijk met zijn subject verbonden wordt, gewoonlijk daarvóór: 

Oculorum, inquit Plato, est in nohis sensus acerrimus (Cic. fin. 
2, 52). - Optime, inquit Scipio (Cic. rep. 1, 60). - Est igitur, 
inquit Africanus, res publica res populi (Cic. rep. 1, 39). - Ita est, 
inquit Scipio (Cic. rep. 2, 37). - Atqui multo id facilius cognosces, 
inquit Africanus, si sqq. (Cic. rep. 2, 30). 

Het subject kan echter ook zonder het verbum vóór de woor¬ 
den van den spreker staan, terwijl dan het verbum op zijne gewone 
plaats ingeschoven wordt. Dit is regel, wanneer het subject nog eene 
conjunctie, eene adverbiale bepaling, een participium enz. bij zich heeft: 

Turn arridens Cotta: sero, inquit, mihi, Balbe, praecipis, quid 
defendam (Cic. nat. deor. 3, 1). - Turn Crassus arridens: quid 
censes, inquit, (Cic. de orat. 1, 134). - Bene Sop koeles . . . 
di meliora! inquit (Cic. Cato 47). - Theodorus Lysimacho mortem 
minitanti: magnum vero, inquit, effecisti, si sqq. (Cic. Tusc. 5, 117). 

Zoo ook: Turn ego: sunt, inquam, ista, Varro (Cic. ac. 1, 9). 

Aanm.. Ook aio (§ 247) staat, wanneer het parenthetisch gebruikt wordt, 
gewoonlijk vóór zijn subject: Tota philosophorum vita, ut ait idem 
(Socrates), commentatio mortis est (Cic. Tusc. 1, 74). 

% 

§ 678. /) Praeposities (vgl. ook § 628 vlgg.). Éénlettergrepige 
praeposities plaatst men gaarne tusschen het substantivum 
dat er van afhangt, en de bepaling bij dat substantivum; van de 
twéélettergrepige alleen ante: summa cum laude, quam ob rem, 
qua in urbe; multos ante annos. 
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Aanm. 1. a) Zelden treden andere woorden tusschen eene 
praepositie en haren casus, als: 

de suffixen -que, -ne, -ve\ inque ea urbe, exquehis, deve dictatura 
(maar liever: in eaque urbe, ex hisque, enz.); 

20 autem, vero, tarnen, qiiidem, enim bij ante, post en praeter: 
ante vero Marsicam bellum; 

30 et.. et, aut.. aut, vel.. vel: prop ter vel gratiam vel dignitatem. 
Dit gebruik verdient geene navolging. 

b) Dikwijls echter komt: 
10 een genetivus tusschen de praepositie en haren casus, zelfs 

wanneer bij dezen genetivus een relatieve zin behoort: inter sociorum 
iura. — Haec officiorum genera persequar, quae pertinent ad earum 
rerum, quibiis utuntur homines, facultates (Cic. off. 2, 1); 

20 een adverbium tusschen de praepositie en het volgende 
verbum: ad beate vivendum; ad recte discendas litteras. 

Aanm. 2. Twee praeposities kunnen niet on middel lijk op elkaar 
volgen: men zegt dus niet: in a Cicerone scripto libro, maar: in libro a 
Cicerone scripto. Uitgezonderd zijn in en ex vóór kalenderdata die reeds 
eene praepositie bevatten, daar dergelijke data als één begrip werden be¬ 
schouwd: Ex ante dient tertium Non. lun. (Cic. Att. 3, 17, 1). 

In ex ante acta vita (Cic. inv. 2, 36) e. d. is ante adverbium. 

§ 679 [680]. g) Adverbia. 1. Adverbia en adverbiale bepalingen behoo- 
ren als zoodanig onmiddellijk vóór het bepaalde woord te staan, maar om 
verschillende redenen wordt van deze woordschikking dikwijls afge'weken: tam 
ab tenui exitio (zoo ook bij quam), magnam nimis dominationem (Auct. 
Herenn. 4, 27), pauci admodum. — Dicam, sipotero, planius (Cic. de orat. 

1, 187), enz.. 

2. Fere, ferme, paene en prope staan na het woord waarbij ze behooren, 
wanneer dit den nadruk heeft: totius fere Galliae legati (Caes. Gall. 1,30, 1), 
fatalem paene casum (Cic. Phil. 10, 19); maar: Flumen paene totum oppidum 
cingit (Caes. Gall. 1, 38, 4). 

3. Wanneer non 624) dient ter ontkenning van den zin, wordt 
het gewoonlijk vóór het verbum finitum geplaatst; dient het 
ter ontkenning van een enkel begrip, dan staat het vóór dit 
begrip: 

Oppidum expugnare non potuit (Caes. Gall. 2, 12). - Cursum non 
tenuit Hij kon geen koers houden (5, 8). - hospitem violare fas 
non putant (6, 23). - Colloquendi Caesari causa visa non est{\, 47; 

men zou ook mogen zeggen: non est visa, echter niet: non visa est). - 
Qui ex kis secuti non sant (0, 23). - Ut Uur valetudine non bona 
(Caes. civ. 3, 49). - Non facile occasionem postea reperïemus (Caes. 
civ. 3, 85). 

Vgl. verder § 624 (ook over ne . . quidem). 

4. Over quidem zie § 626. 
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§ 680 [679]. h) Conjuncties (vgl. ook § 630 vlgg.). 1. De coör- 
dineerende conjuncties autem^ enim^ igitur^ quoque^ tarnen^ vero 
staan niet op de eerste, maar in den regel op de tweede plaats in den 
zin (vgl. §§ 317, A. 1, 318 Aanm., 319 Aanm., 633, 637, 638, 641). 

Somtijds echter staan autem^ enim en igitur op de derde plaats, n.1.: 
10 wanneer het praedicaat het eerste woord vormt van den 

zin en na dit eerste woord est of es volgt, dat in de uitspraak 
met het voorgaande woord geheel of bijna samensmelt (§ 19 B, b)\ 
Moriendum est enim omnibus. - Duplex est igitur ratio veri repe- 
riendi. Ook wanneer de zin begint met non est, neque est, nemo est, 
nullus est, nihil est, quis est, hic est, is est: Neque est enim ullus 
sensus in corpore; 

20 wanneer het tweede woord den nadruk heeft en het eerste 
eene coniunctio, of een pronomen relativum of interroga- 
tivum is: Cum dicis igitur sqq.. - Num vis igitur audire? 

2. De subordineerende conjuncties {si, cum, ut enz.) [en 
pronomina (relativa en interrogativa)] staan uit den aard der zaak 
gewoonlijk aan het hoofd van den bijzin. Niet zelden echter gaat 
een woord of complex van woorden dat den nadruk heeft, vooraf, zoo 
vooral bij ut: vix ut, nemo ut, prorsus ut enz.. 

§ 681. Gelijk reeds opgemerkt werd, is in sommige veel gebezigde 
uitdrukkingen eene bepaalde woordschikking door het ge¬ 
bruik vast geworden (usueele woordschikking): mea sponte, 
pro virili parte, secunda mensa dessert, senatus populusqueRomanos, 
Sacra via (maar via Appia), terra marique, ferro ignique, ratione et via, 
ultro citroque, mihi crede (crede mihi behoort meer in de omgangstaal 
thuis), enz.. 

Aanm.. Ten slotte zij er nog eens uitdrukkelijk op gewezen, dat wat 
hier over de woordschikking gezegd is, hoofdzakelijk betrekking heeft op 
het klassieke proza: het «zilveren" Latijn, dat den periodenbouw (§682) 
opgeeft en aan korte, los aaneengevoegde zinnen de voorkeur schenkt (§ 5), 
zoekt zijne kracht in eene grootere afwijking van de gewone woordschikking, 
en tracht ook in dit opzicht door gekunsteldheid te behagen (vgl. § 5). 

De poëzie eindelijk heeft hare eigen woordschikking, die onder den 
invloed van het metrum zich allerlei in het proza niet toelaatbare vrij¬ 

heden veroorlooft. 

B. Zinsbouw. 

§ 682. 1. Terwijl onze taal in het’algemeen meer gecoördineerde 
hoofdzinnen bezigt, geeft het klassieke Latijn (gelijk trouwens reeds 
gebleken is) de voorkeur aan den subordineerenden zinsbouw. 

Aanm. 1. Het Latijn gaat in het gebruik van relatieve en conjunctioneele 
bijzinnen nog verder dan het Grieksch, dat eene voorliefde heeft voor 
participia (waaraan het Latijn betrekkelijk arm is: § 593). 
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De opeenhooping van participia, waardoor zich de stijl der geschied¬ 
schrijvers kenmerkt (met name van Caesar en nog meer van Livius, die 
dikwijls een deelwoord bezigt waar Cicero een bijzin gebruikt), staat onge¬ 
twijfeld onder den invloed van het Grieksch (vgl. § 597, A. 2). 

2. Wat de schikking der samenstellende zinnen in den samen¬ 
gestelden volzin betreft, geldt hetzelfde als ten opzichte van de schikking 
der woorden in den zin opgemerkt werd: ook hier bezit het Latijn 
eene vrijheid, die de moderne talen niet meer kennen, zonder dat 
daarom de Latijnsche zinsbouw aan geen enkelen regel gebonden is. 

Men kan weer eene gewone en eene occasioneele volgorde 
onderscheiden. 

3. "a) Bij de verbinding van één hoofdzin (A) en één bijzin (a) 
doen zich vier mogelijkheden voor: 

a A , d. i.: de bijzin gaat voorop; 
A a , i; hoofd zin » „ ; 
A a A, » i; bijzin wordt inden hoofdzin ingeschoven; 
aAa, MI/! ff hoofdzin » » » b ij zin u 

(bijv.: Orator metuo ne languescat senectuté). 

In onze taal zijn alleen de eerste drie plaatsingen toelaatbaar. 
Als algemeene regel geldt, dat de bijzinnen wier inhoud chro¬ 

nologisch of logisch aan dien van den hoofdzin voorafgaat, voorop¬ 
geplaatst worden (of althans vóór het praedicaat ingeschoven), ook 
waar ze bij ons achteraan kunnen komen; daarentegen de bijzinnen 
wier inhoud chronologisch of logisch op dien van den hoofdzin volgt, 
achteraan staan. 

Vooropgeplaatst (of ingeschoven) worden derhalve gewoonlijk 
de causale, voorwaardelijke, concessieve, comparatieve en temporale bijzin¬ 
nen (behalve die met dam^ donec prlusquam)] achteraan de finale 
en consecutieve bijzinnen, de temporale met dum^ donec en priusquam, 
benevens de indirecte vragen. Voor voorbeelden zie bij de behandeling 
der bijzinnen en der onderschikkende conjuncties. 

Aanm. 2. Relatieve bijzinnen hebben hunne natuurlijke plaats na het 
nomen, waarbij ze behooren. Vgl. echter §§ 483 vlgg.. 

Niet zelden wordt echter weer deze gewone volgorde 
met het oog op den nadruk (of de duidelijkheid) en den rhythmus 
doorbroken (inversio^ evenals bij de afzonderlijke woorden): Lihertas 
ai laetior esset^ proximi regls saperbia fecerat (Liv. 2, 1). 

b) Wanneer één hoofdzin (A) twee gecoördineerde, maar niet door 
en verbonden bijzinnen (a en b) bij zich heeft, zijn de volgende com¬ 
binaties mogelijk: 

a A I b; a | A b A; A a A | b; A a A b A; en eindelijk: a | b A, 
waarin a als vóórzin bij b A kan worden beschouwd; bijv. Cic. div. 
Caec. 21: Cur nolint^ etiamsi taceant satis dicunt 
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Zijn de bijzinnen van verschillenden graad, dan kan men niet minder 
dan 15 vormen verkrijgen, waarvan in onze taal er slechts 6 mogelijk 
zijn. Hoe daarbij de zinnen in elkander geschoven kunnen worden, 
moge nog uit deze voorbeelden blijken: Qui^ quia^ qiiae de republica 
bene senserint^ libere locati sunt^ tuto in senatum venire non possnnt 
(Cic. epist. 12, 2, 2). - Sed' cur tam dia de uno hoste loqaimur . . . 
qaem^ quia, quod semper volui^ maros interest^ non timeo? 

4. Overigens lette men er nog op, dat zinsdeelen die aan hoofd- en 
bijzin gemeen zijn, voorop staan (tenzij ze geen nadruk hebben): 
Haedai^ cum se saaqae ab Hebetiis defendere non possent^ legatos ad 
Caesarem mittant (Daar de H. enz., Caes. Gall. 1, 11). — Eam mata- 
tionem si tempora adiavabant^ facilius commodiasqae faciemus (Cic. 
off. 1, 120). - Caesari cum id nuntiatum esset, maturat ab arbe 
proficisci (Caes. Gall. 1, 7, 1). - Altero die cum ad oppidam Seno- 
nam venisset, oppugnare instituit (Caes. Gall. 7, 11, 1). 

Aanm. 3. Zoo ook: itaque cum toen na, enz.. 

5. De verbinding van een hoofdzin met één of meer 
afhankelijke zinnen tot één gesloten geheel, eene innerlijke 
eenheid, pleegt men periode te noemen. 

Aanm. 4. De term periode is hier dus niet gebruikt in de beteekenis, 
die de Ouden aan ntqloboQ (circuitus, ambitus) gaven (zie § 674): voor 
hen is nsglodog een begrip, dat in de metriek thuis hoort: eene periode 
naar hunne opvatting kan zoowel een enkelvoudige volzin, als twee 
gecoördineerde zinnen of een samengestelde zin wezen. 

Overigens is ook het moderne begrip periode niet scherp omlijnd: 
terwijl somtijds elke samengestelde zin aldus genoemd wordt, beperkt men 
den term meestal tot samengestelde zinnen van grooteren om vang 
en kunstigen bouw (bijv. inschakeling van den bijzin of de bijzinnen 
in den hoofdzin); dikwijls wordt daaraan nog de eisch toegevoegd, dat het 
begin eene voorbereiding zij van het volgende en de spanning en onzeker¬ 
heid voortdure tot het einde, dat eerst de bedoeling van het geheel duidelijk 
maakt, een eisch waaraan inderdaad de antieke periode in den regel 

beantwoordt. 

Eene goede periode moet aldus gebouwd zijn, dat het geheel duidelijk 
en doorzichtig is, en dat er tusschen de hoofddeelen onderling, zoowel 
als'tusschen de hoofddeelen en de onderdeelen eene zekere evenredig¬ 
heid bestaat. 

De wijze waarop men dit bereikt, leert men het beste kennen uit de 
perioden in Cicero's redevoeringen en Caesar’s De Bello Gallico; ook 
echter bij Livius, die zich op dit punt bewust bij Cicero aansluit, vindt 
men goed gebouwde perioden. 

Het meeste effect wordt verkregen door de afwisseling van perioden 
en enkelvoudige zinnen. 
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De leer van den periodenbouw (periodologie) behoort als zoodanig 
niet meer in de grammatica thuis: zij vormt een van de belangrijkste 
deelen der stilistiek. Hier zij alleen nog opgemerkt, dat de vorm 
van de periode verband houdt met den stijl van het werk: men onder¬ 
scheidt dienovereenkomstig de historische en de oratorische 
periode: bij de eerste staat de duidelijkheid en doorzichtigheid meer op 
den voorgrond, bij de tweede de evenredigheid en schoone vorm. 

Ten slotte laten we van beide typen een voorbeeld volgen, waarbij 
de geleding door spatieering is aangegeven: 

ScipiOf cum ad eum fama tanti comparati exercitus perlata esset^ 
neque Romanis legionibus tantae se fore parem multiiudini ratus^ ut 
non in speciem saltem opponereniur barbarorum auxilia, neque in iis 
tarnen tantum virium ponendum, ut mutando fidem^ quae cladis causa 
fuisset patri patruoque, magnum momentum facerent^ praemisso 
Silano ad Culcham duodetriginta oppidis regnantem, ut equites peditesque 
ab eOf quos se per hiemem conscripturum pollicitus erat, acciperet, ipse 
ab Tarracone profectus protinus ab sociis, qui accolunt viam, modica 
contrahendo auxilia Castulonem pervenit (Liv. 28, 13, 1 sqq.). 

Quodsi haec vox, huius hortatu praeceptisque conformata, nonnullis 
aliquando saluti fuit, \ a quo id accepimus, quo ceteris opitulari et 
alios servare possumus, huic profecto ipsi, quantum est situm in 
nobis^ et opem et salutem ferre debemus (Cic. Arch. 1). 

Aanm. 5. De periodenbouw met hare logische eenheid en strenge 
geslotenheid is niet aan het Latijn als zoodanig eigen, maar hoort 
hoofdzakelijk in de klassieke literatuurtaal thuis. Het archaïsch 
Latijn (§ 3) plaatst de zinnen eenvoudig naast elkander zooals in de 
spreektaal pleegt te geschieden, en in het zilveren proza wordt bewust 
de periodenbouw losgelaten en aan korte, gepointeerde, elliptische zinnen 
de voorkeur gegeven (vgl. § 5, § 68 Aanm.). 

De voorstelling van de streng logische natuur der Latijnsche taal, die 
zich inzonderheid in de neiging tot hypotaxis en periodiseering openbaart, 
kan dan ook alleen als juist erkend worden, wanneer men in de eerste 
plaats het klassieke Latijnsche proza op het oog heeft. 



AANHANGSEL. 

VERTALING DER VOORBEELDEN i). 

§ 358. 1. Wij, wij, consuls, schieten te kort in onzen plicht tegenover 
den staat. Cic. Catil. 1, 3. — 2. Indien fk u verdraag, verdraag gij 
mij (dan) (§ 567, § 519). Cic, Vatin. 7. • 

§ 359. 1®. 1. Het zwijn leert Minerva, zooals men (spreekwoordelijk) zegt. 
Cic. ac. 1, 18. — 2. Men verhaalt, dat Plato, om de Pythagoreërs te leeren 
kennen, naar Italië gekomen is. Cic. Tusc. 1, 39. — 3. Saturnus vereert men 
o ver *t algemeen het meest in ’t Westen. Cic. nat. deor. 3, 44. 

2°. 1. Wat men (gaarne) wil, gelooft men gaarne. Caes. civ. 2, 27, 2. — 
2. Men moet zijne moedertaal gebruiken, opdat men niet, vreemde woorden als 
stoplappen invoegende, uitgelachen worde. Cic. off. 1, 111. 

3°. 1. Het is geene verontschuldiging voor (§ 403) de zonde, wanneer men 
ter wille van een vriend gezondigd heeft. Cic. Lael. 37. — 2. Wat men doet, 
behoort men met overleg te doen. Cic. off. 1, 94. 

4®. 1. Epicurus zegt, dat men niet aangenaam kan leven, indien men niet 
deugdzaam leeft. Cic. Tusc. 3, 49. — 2. Ook in den grootsten voorspoed moet 
men zeer veel van vriendenraad gebruik maken. Cic. off. 1, 91. — 3. Men zegt, 
dat (§ 573) de Druïden een groot getal verzen van buiten leeren. Caes. Qall. 

14. — 4. Op het graf der Scipio’s staat, naar men meent, Ennius in marmer 
<uitgehouwen) (§ 504). Cic. Arch. 22. 

5®. 1. (Misschien) zal men zeggen: vanwaar zijn deze dingen u bekend? 
Cic. Pis. 68. — 2. Uitnemend zeide Socrates, dat dit de naaste weg tot roem 
is, wanneer men het daarop toelegt, om zoodanig te zijn, als waarvoor men 
gehouden wil worden. Cic. off. 2, 43. 

Aanm. 1. Het is moeilijk in eene lange rede niet somtijds iets zóó te 
zeggen, dat men zichzelven niet gelijk blijft. Cic. Brut. 209. — 2. Zie toe, 
zegt men, dat gij den oudgedienden geen aanstoot geeft. Cic. Phil. 11, 37. 

§ 360. 1. Graven worden heiliger door den ouderdom. Cic. Phil. 9, 
14. — 2. Bij ons ziet men, dat zij die geen redenaar hebben kunnen 
worden, tot de studie der rechten overgaan. Cic. Mur. 29. — 3. Cicero 
werd de advocaat van Roscius van Ameria. Vgl. Cic. S. Rosc. 5. — 
4, De zaak blijft dezelfde. Cic. Cluent. 80. — 5. Indien de aarde u, 
zooals zij (inderdaad) ook is, klein toeschijnt, dan moet gij altijd deze 
hemellichamen beschouwen. Cic. rep. 6, 12. 

1) Voor de verklaring der afkortingen zie de lijst aan het slot van dit aan¬ 
hangsel. 

WOLTJOR, Lat. Gramni. 6e druk. lA 



2^ SYNTAXIS. (§§ 361-367) 

Aanm. 1. Jugurtha bewerkte, dat ik (Adherbal) mij overal veiliger 
bevond, dan in mijn (eigen) rijk. Sall. lug. 14, 11. — 2. Zoo is het leven 
der menschen. Cic. S. Rosc. 84. — 3. Mijn vaderland is overal, waar het 
mij wel gaat. Pacuvius bij Cic. Tusc. 5, 108. 

§ 361. 1. O wijsbegeerte, leidsvrouw des levens, gij waart de uitvindster 
van wetten, gij (waart) de leermeesteres van zedelijkheid en van wetenschap. 
Cic. Tusc. 5, 5. — 2. Er was eene godspraak gegeven, dat, zoo de koning 
gedood was, de overwinning aan Athene zou wezen. o. 1. 1. 116. 

3. Oordeelen wij daarom nu, dat die priesteres niet tot Romeinsche burgeres 
is gemaakt? Cic. Balb. 55. — 4. Bij een weelderig (vroeg beginnend) gastmaal, 
een liefelijk oord en velerlei genot voegt zich ten laatste een dans. Cic. Mur. 13. 

§ 362. 1. Niet elke dwaling moet men eene dwaasheid noemen. 
Cic. div. 2, 90. — 2. Tevreden te zijn met het zijne is de grootste en 

zekerste* rijkdom. Cic. parad. 51. 
§ 363. P. 1. Senaat en volk van Rome hebben het gewild. — 

2. Recht en onrecht zijn van nature onderscheiden. Cic. leg. 1, 44. 
20. Romulus en Remus vielen getroffen neer. Cic. div. 2, 45. 
30. 1. Homerus en Hesiodus leefden vóór de stichting van Rome. 

Cic. Tusc. 1, 3. -- 2. De geest, de ziel, het leidend beginsel en de 
bedoeling van den staat zijn neergelegd in zijne wetten. Cic. Cluent. 146. 

Aanm.. Èn Brutus èn Cassius waren reeds in vele dingen zichzelven 
(§ 481) de senaat; immers niet nu eerst hield of Brutus of Cassius het heil 
en de vrijheid van het vaderland voor de heiligste wet. Cic. Phil. 2, 27. 

§ 364. 1. Mijn vader en moeder zijn gestorven. Ter. Eun. 518. - 
2. Arbeid en genot zijn door een zekeren natuurlijken band onder 
elkander verbonden. Liv. 5, 4, 4. — 3. De koning en de koninklijke 
vloot zijn tegelijk vertrokken, o. 1. 21, 50, 11. — 4. Volken en provinciën 
zijn bevrijd. Cic. Phil. 5, 12. 

Aanm. l. Metellus haastte zich, toen toorn en kommer zich vermengd 
hadden, om de beleedigingen te gaan wreken. Sall. lug. 68, 1. 

Aanm. 2. 1. Mijn vader, ik en mijne broeders hebben in dien (Aeto- 
lischen) oorlog de wapenen voor u gevoerd. Liv. 37, 53, 24. — 2. Gij hebt 
u geweldig vergist, (Rullus), gij en sommige uwer collega's. Cic. leg. agr. 

1, 22. (Vgl. § 406, 1). 

§ 365. 1. Schande is iets ergers dan smart. Cic. Tusc. 2, 31. — 2. De 
vrouw is altijd een wuft en veranderlijk wezen. Verg. Aen. 4, 569. 

§ 366. 1. Daar zulk eene groote menigte steenen en werpschichten slin¬ 
gerde, was er voor niemand mogelijkheid, op den muur stand te houden. Caes. 
Gall. 2, 6, 3. — 2. De hoofden der samenzwering zijn met roeden gegeeseld 
en met de bijl onthoofd. Liv. 10, 1, 3. — (3. Dit zijn de twee afschuwelijkste 
en gemeenste partijhoofden die er geboren zijn, zoolang er menschen leven, 
Dolabella en Antonius. Cic. Phil. 11, 1.) — 4. Hoe groot eene menigte van 
menschen samengekomen is tot dit proces, ziet gij. Cic. S. Rosc. 11. 

§ 367. 1. Dat vooruitziende, scherpzinnige wezen, dat wij mensch 
noemen, is door den allerhoogsten God voortgebracht. Cic. leg. 1, 22. — 
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2. (Socrates leerde,) dat dat de dood is, wat wij voor leven houden. Cic. 
Scaur. 3, 4. — 3. Hetzelfde te willen en hetzelfde niet te willen, dat 
is eerst hechte vriendschap. SalL Catil. 20, 4. — 4. Ik weet niet, zeide 
hij, wat de oorzaak van den haat geweest is. Cic. Quinct. 88. 

Aanm. 2. 1. Is daarom genot hetzelfde als smarteloosheid? Cic. fin. 2, 
11. — 2. Wat is kinderliefde anders dan eene dankbare gezindheid jegens 
de ouders? Cic. Planc. 80. 

§ 368. 1. Ennius noemt de dichters heilig. Cic. Arch. 18. — 2. 

Antonius is door den senaat voor een vijand verklaard. Cic. Phil. 4, 1. — 
3. Bij testament maakte hij zijne dochter tot erfgename. Cic. Verr. 2, 
111- — 4. Al de begeleiders van dezen maakte hij zich tot vrienden, 
o. 1. 4, 152. — 5. Toen koning Pompilius gestorven was, koos het volk 
in de comitia curiata Tullus Hostilius tot koning. Cic. rep. 2, 31. — 
6. De consul benoemde T. Manlius Torquatus op gezag van den senaat 
tot dictator. Liv. 7, 26, 11. — 7. Het is de plicht van (§ 412) een 
goed consul, zijn eigen (§ 474 A. 2) welzijn achter te stellen bij het 
algemeene welzijn. Cic. Rab. perd. 3. — 8. Cleombrotus stortte zich zelf 
van een zeer hoogen muur, toen hij gelezen had, dat ddt de dood is,, 
wat wij voor leven houden (§ 593, 2). Cic. Scaur. 4. — 9. Te Athene 
is de lucht ijl, waardoor ook de bewoners van Attica, naar men meent,, 
scherpzinniger zijn (dan de Boeotiërs). Cic. fat. 7. — 10. Tenes wordt 
bij de bewoners van Tenedos voor den heiligsten god gehouden. Cic. 
Verr. 2, 49. 

Aanm. l. l. Verres heeft de heiligste dingen voor niets durven rekenen 
Cic. Verr. 3, 40. — 2. De Germanen houden voor góden alleen die, welke zij 
zien. Caes. Qall. 6, 21, 2. — 3. In Gallië wordt het gewone volk bijna als 
slaven gerekend, o. 1. 6. 13, 1. 

4, Die leermeester der welsprekendheid had tot leerlingen zekere rijke 
jongelieden. Cic. Flacc. 47. 

Aanm. 3[2]. l. De Galliërs offeren menschen in plaats van offerdieren 
eh gebruiken als helpers bij deze offeranden de Druïden (priesters). Caes. 
Gall. 6, 16, 2. — 2. Mij hebt gij belaagd, Catilina, toen ik tot consul was 
aangewezen. Cic. Catil. i, n. — 3. Daar Dolabella gisteren tot vijand (van 
den staat) verklaard is, moet er oorlog gevoerd worden. Cic. Phil. 11, 16. 

§ 369. 1. Zinnelijke genietingen, hoogst aanlokkelijke gebiedsters, 
wenden de ziel af van de deugd. Cic. off. 2, 37. — 2. Mij komt voor 
den geest, dat twee zeer beroemde mannen, Tiberius en Gaius Gracchus, 
het volk in (’t bezit der) staatslanderijen hebben gesteld. Cic. leg. agr. 
2, 10. 

§ 370. Aan Antonius en Crassus ontbraken, ofschoon zij zeer groote redenaars 
waren, twee zeer gewichtige dingen, het eene den een, het andere den ander. 
Cic. Brut. 204. 

§ 371. 1. Cicero heeft als consul den staat van den ondergang 
bevrijd. Cic. Suil. 33. — 2. Als grijsaard keer ik terug in mijn vaderland, 
dat ik als knaap verlaten heb. Liv. 30, 30, 10. 
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3. Uit het leven scheid ik als uit een herberg, niet als uit mijn huis. 
Cic. Cato 84. — 4. Hij vreest zijnen vader als een god, maar hij bemint 
hem als zijnen makker, als zijnen broeder. Cic. Planc. 29. 

§ 372. 1. Tot nut van den mensch dienen alle velden en zeeën. Cic. Tusc. 
1, 69. — 2. Alle zeeën en landen stonden voor de Romeinen open. Sall. Catil. 
10, 1. — 3. Alle landen en alle zeeën zijn aan Cn. Pompeius overgegeven. 

Cic. leg. agr. 2, 46. 

§ 373. 1. Neemt eerst kennis van den aard (der zaak) zelf, heeren rechters! 
Cic. Verr. 5, 1. — 2. O dapperste en beste (der) consuls, (die er) sedert 
menschenheugenis (geweest zijn) (zie § 406, 1)! Cic. har. resp. 15. — 
3. O gij, die het geslacht uws vaders hebt vergeten! Cic. Pis. 62. 

§ 374. Karthago en Numantia, twee zeer machtige steden, zijn door 

Scipio verwoest. Cic. Manil. 60. 
§ 375. 1. De tijd zal u eerder ontbreken dan de woorden. Cic. S. 

Rosc. 89. — 2. De vrouw heeft stoutmoedigheid in overvloed, maar in 
redelijk overleg (§ 663) schiet zij te kort. Cic. Cluent. 184. — 3. Dat 
ben ik van plan te zeggen, wat hun ontgaan is. Cic. Caecin. 86. — 4. 

Men vlucht voor den dood. Cic. leg. 1, 63. — 5. Themistocles ontkwam 
niet aan de afgunst zijner medeburgers. Nep. Them. 8, 1. — 6. Ulixes wilde 
door het voorwenden van waanzin den krijgsdienst ontduiken. Cic. off. 
3^ 97, _ 7. Caesar besloot het leger over den Rijn te laten trekken, 
om zich op de Sugambren te wreken. Caes. Gall. 4, 19. — 8. Maar 
gij, wat kunt gij zeggen, waarom gij het eene verdedigt, om het andere 
u niet bekommert? Cic. Phil. 2, 111. — 9. De roem geeft troost over 
de kortheid van het leven door het aandenken bij het nageslacht (§ 403). 
Ck. Mil. 97. — 10. Sicca verwonderde er zich over, dat Silius van 
meening veranderd was. Ck. Att. 12, 31, 1. — 11. Indien gij den vrede 
wilt, bereid u voor op (rust u tot) den oorlog. — 12. Zich met gebrek 
verontschuldigen, dat doet ook een middelmatige geest. — 13. Ik zal 

thuis op u wachten. Hor. epist. 1, 5, 3. 
§ 376. 1. Verres beefde voor eene aanklacht en een gerechtelijk onder¬ 

zoek. Ck. Verr. 6, 74. — 2. Er is een slag van menschen, die meenen, dat 
zij de eerambten, (aan) wier (verwerving) zij, wanneer de staat in rust is, 
wanhopen, kunnen verkrijgen, wanneer hij in beroering is. Ck. Catil. 2, 19. 

§ 377. 1. Van alle kanten omsingeld, zochten de vijanden hun heil 
in de vlucht. Caes. Gall. 3, 26, 5. — 2. Dag en nacht omringen ons 
van alle kanten allerlei ongelukken. Ck. Phil. 10, 20. 

§ 378. 1. Ik oordeel, dat uwe vaderen leven, en wel dat leven, dat alleen 
leven heeten mag. Ck. Cato 77. — 2. Met luider stem heb ik een waarachtigen 
en schoonen eed gezworen. Cic. epist. 5, 2, 7. — 3, Zij hebben niet denzelfden 

loop geloopen. Cic. leg. agr. 2, 44. 
§ 379. ’t Is schande dat wijsgeeren dééraan twijfelen, waaraan boeren zelfs 

niet twijfelen. Cic. off. 3, 77. 

§ 380. 1. Ik heb medelijden met u. Ck. Phil. 2, 90. — 2. Ik heb 
berouw over mijne dwaling. Ck. Caei. 14. — 3. De zeden der burgerij 
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wekken weerzin en walging bij mij. Sall. lug. 4, 9. — 4. Hij verdubbelt 
zijne zonde, die zich over zijn misdrijf niet schaamt. PubliL G 11. 

§ 381. 1. Wat u betaamt, moet gij onderzoeken. Cic, Rab. Post. 
11. — 2. Het staat den redenaar volstrekt niet, toornig te worden, toorn 
te veinzen misstaat hem niet. Cic. Tusc. 4, 55. — 3. Dezen man past 
vrouwelijke opschik. Cic. frg. B XIII, 5, 1. —4. Die versierselen passen 
mij niet. Cic. prov. 41. 

§ 382. 10. 1. Zij moeten het voUk met de zaak op de hoogte brengen. 
Cic. leg. 3, 11. — 2. De macht der welsprekendheid maakt, dat wij 
anderen, wat wij weten, leeren kunnen. Cic. nat. deor. 2, 148. — 3. 
Catilina leerde de jeugd kwade praktijken. Sall. Catil. 16, 1. — 4. Ik 
heb het gesprek van T. Ampius niet voor u verheimelijkt. Cic. epist. 2, 
16, 3. — 5. Wat een oprecht man, die ons niets verbergt! Cic. orat. 230. 

6. Hij stamt af van hen, die volgens de overlevering van Hercules 
zelf de godsdienstplechtigheden geleerd hebben. Cic. dom. 134. — 
7. Gij moet hét er voor houden, dat gij door uw broeder van zeer be¬ 
langrijke dingen onkundig zijt gelaten. Cic. epist. 5, 2, 9. — 8. Ik zal 
u dat aanwijzen, waarvan ik, bij Hercules, wilde, dat het inzonderheid 
voor u verborgen was gebleven. Cic. ad Q. fr. 3, 5, 4. 

Aanm. 1. 1. Omtrent de wapenen, het zwaard, de hinderlaag wilde hij 
u niet onkundig laten. Cic. Deiot. 18. 

2. Hij wilde liever sterven, dan dat Sulla hiervan kennis kreeg. Cic. S. 
Rosc. 26. 

3. Ze hadden dit niet alleen van ons vernomen, maar het werd hun 
ook meegedeeld door de gevangenen die ze hadden. Caes. Qall. 5, 42, 2. 

Aanm. 2. 1. Of moet ik nu nog ’t zij Grieksch, ’t zij Latijn leeren 
spreken? Cic. fin. 2, 15. — 2. Door het gezag en het bevel der wetten 
leeren wij onze hartstochten in bedwang te houden. Cic. de orat. i; 194. 

3. D. Brutus was een man ervaren (geleerd) zoowel in de Qrieksche als 
in de Latijnsche letteren. Cic. Brut. 175. 

§ 383. 20. 1, Dagelijks eischte Caesar van de Aeduers het koren. Caes. 

Gall. 1, 16, 1. — 2. Verres alleen eischte van de ouders geld voor het 
begraven hunner kinderen. Cic. Verr. 7. 

3. (Ennius) eischt loon van hen, wier vaderen hij beroemd gemaakt had. 
Cic. Tusc. 1, 34. — 4. Ik zal onderzoeken, wat ieders omstandigheden van mij 
eischen. Cic. Planc. 79. 

5. Ik vorder van u geene belooning, die aan dapperheid toekomt. Cic. Catil. 
3, 26. — 6. De Spartanen verlangden (vroegen) een orakel van Zeus van 
Dodona. Cic. div. 1, 76. — 7. Hetzelfde vraagt hij in het geheim aan anderen. 
Caes. Qall. 1, 18fl. — 8. Zij vragen elkander de oorzaak van het tumult. Caes. 
Gall. 6, 37. 

30. 1. L. Tarquinius liet de oude senatoren het eerst hunne stem 
uitbrengen. Cic. rep. 2, 35. — 2. Men heeft hem het eerst naar zijn 
gevoelen gevraagd. Sall. Catil. 50, 4. 

3. Ten slotte zal ik u énkele dingen over de zaak zelf vragen. Cic. Vatin. 
40. — 4. Laat hen bereid zijn mij te antwoorden op hetgeen hun gevraagd 
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zal worden (vgl. § 508). Cic. Verr. 5, 150. — 5. Dit baden de kinderen voor 
het laatst van hunne ouders, dat men den lictor geld mocht geven om aan hun 
lijden een einde te maken. Cic. Verr. 6. 119. 

6. Hij bidt en smeekt u, dat hij zijn leven in armoede moge doorbrengen. 
Cic. S. Rosc. 144. — 7. Socrates ondervraagt een knaapje over het meten van 
een quadraat. Cic. Tusc. 1, 57. — 8. Gij moet antwoorden op dat wat ik u 
(lees: te de te ipso) over u zelf zal vragen. Cic. Vatin. 10. — 9. Het consulaat 
werd verlangd, niet gevraagd. Cic. Phil. 2, 76. 

Aanm. 2. Men vroeg hem zijn gevoelen over den dood van Ti. Grac- 
chus. Cic. Mil. 8. 

§ 384. 1. Daaraan herinnert gij mij zeer te pas. Cic. Att. 9, 9, 2. — 2. Uw 
talent en uw leeftijd (§ 464) doen mij iets anders verwachten. Cic. de orat. 3, 
97. — 3. Wij luisteren niet naar dat, waartoe we door de natuur worden aan¬ 

gemaand. Cic. Lael. 88. 

§ 385. 1. Caesar bracht een groot deel der ruiters over den stroom. 
Caes. civ. 1, 55, 1. — 2. Caesar kan verhinderen, dat er eene grootere 
menigte van Germanen over den Rijn gevoerd wordt. Caes, Gall. 1, 31,16. 

§ 386. 1. Waartoe veel woorden? Cic. Cato 78. — 2. De hand van 
de (schrijf)tafel! (d. i. Genoeg daarvan!) Cic. epist. 7,25, 1. — 3.’t Ge¬ 
luk (helpt) de dapperen. Cic. fin. 3, 16. 

§ 387. 1. Toen Cicero te Athene gekomen was, hernieuwde hij de 
beoefening der wijsbegeerte. Cic. Brut. 315. — 2. Wij hadden eene zeer 
prettige vaart naar Corcyra. Cic. epist. 16, 9, 1. — 3. Zij besloten dat 
het beste was, dat ieder naar zijn eigen huis terugkeerde. Caes. Gall. 
2, 10, 4. — 4. Als uit kerkerboeien zijn zij uit de stad naar het land 
gevlogen. Cic. de orat. 2, 22. 

Aanm. 1. 1. Demaratus van Corinthe begaf zich, naar men zegt, naar 
Xarquinii, eene zeer bloeiende stad van Etrurië. Cic. rep. 2, 34. — 2. De 
consul kwam in de stad Cirta aan. Sall. lug. 102. 

Aanm. 2. 1. Caesar kwam voor Genève aan. Caes. Gall. 1, 7, 1. — 
2. Laelius kwam met de vloot voor Brundisium. Caes. civ. 3, 100. 

§ 388. 1. De soldaten wierpen eenen wal op van 330 voet breed 
(en) 80 voet hoog. o. 1. 7, 24, 1. — 2. Van een goed geweten moet 
men geen duim breed afwijken. Cic. Att. 13, 20, 4. — 3. Achtendertig 
jaren was Dionysius (de oudere) tiran der Syracusanen. Cic. Tusc. 
5, 57. — 4. Vijfentwintig jaren oud maakte hij zich van de heerschappij 
meester. 1. 1. — 5. Van deze legerplaats was de stad der Remi, Bibrax 
geheeten, 8000 passen verwijderd. Caes. Gall. 2, 6. — 6. De overige 
legioenen waren ver af. o. 1. 2, 17. — 7. Hij maakte torens om het 
geheele werk, die 80 voet van elkaar afstonden, o. 1. 7,. 72. 

§ 389. 1. De Sueben leven niet veel van koren, maar voor ’t grootste 
deel van melk en vee, en zijn veel op de jacht. Caes. Gall. 4, 1,8. — 
2. Varro kwam bij mij en wel op (zulk) een tijd (zoo laat), dat ik hem 
wel bij mij houden moest. Cic. Att. 13, 33, 4. 

§ 390. 1) a) 1. Aquitanië strekt zich uit van de rivier de Garonne tot 
aan de Pyrenaeën. Caes. Gall. 1, 1, 7. — 2. Men beweert, dat Demosthenes 
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gewoon was tegen de branding (in) zich te oefenen in het voordragen. Cic. 
fin. 5, 5. — 3. De ongelukkige moeder lag aan mijne voeten. Cic. Verr. 6, 
129. — 4. In den tweeden Punischen oorlog ging het leger van het Romeinsche 
volk bij het Trasumeensche meer te gronde. Cic. div. 2, 21. 

b) 1. Sophocles schreef tot aan zijn hoogsten ouderdom treurspelen. Cic. 
Cato 22. — 2. Zij kwamen op tijd. Cic. Verr. 6, 28. — 3. De hartstocht is ge¬ 
woonlijk slechts kort (van duur) en voor een tijd. Cic. off. 1, 27. — 4. Tegen 
den avond keerde hij naar huis terug. Cic. div. 1, 103. — 5. ’t Was bij onze 
voorouders gebruik, dat op de rij af zij die aan tafel lagen, bij de fluit den lof 
van beroemde mannen zongen. Cic. Tusc. 4, 3. 

c) 1. Antonius slachtte te Brundisium tegen de driehonderd burgers. Cic. 
Phil. 8, 10. — 2. Over de vriendschap zijn allen, tot op den laatste toe, 
dezelfde meening toegedaan. Cic. Lael. 86. — 3. De aarde neemt, in vergelijking 
met den omvang van den geheelen hemel, als het ware de plaats van een punt 
in. Cic. Tusc. 1, 40. — 4. Voor een tempel en een gedenkteeken voor ons 
stonden de steden gelden toe. Cic. ad Q. fr. 1, 1, 26. — 5. Hij leefde naar den 
wil van anderen, niet naar dien van zich zelven. Cic. Mur. 19. 

2) 1. Bij de Helvetiërs was Orgetorix verreweg de aanzienlijkste. Caes. 
Gall. 1, 2, 1. — 2. Over de graven is er niets (te lezen) bij Solon. Cic. leg. 
2, 64. — 3. Bij mij geldt het gezag der ouden. Cic. Lael. 13. 

3) Appius is begraven aan den Appischen weg bij den vijfden mijlpaal. Nep. 
Att. 22, 4. 

4) 1. De welsprekendheid strekt niet alleen hun tot sieraad die haar be¬ 
zitten, maar ook den geheelen staat. Cic. orat. 142. — 2. Wanneer de hoogste 
staatsmacht in ’t bezit van één persoon is, dan noemen wij dien éénen koning. 
Cic. rep. 1, 42. 

5) 1. Weinige jaren na het verdrijven der koningen (§ 599) vestigde zich 
de plebs in de nabijheid van den oever van de Anio bij den derden mijlpaal. 
Cic. Brut. 54. — 2. Dit deel van het eiland is nader bij het westen. Caes. Gall. 
4, 28. — 3. Het is noodig zoo dicht mogelijk bij Italië te zijn. Cic. Att. 3, 14, 3. 

4. Dichter bij de aarde beweegt zich de planeet Juppiter. Cic. nat. deor. 2, 52. 
6) a) Er is een heiligdom van Chryses in het veld, juist (§ 481 Aanm.) 

aan den weg, waarlangs men van Assörus naar Henna gaat. Cic. Verr. 5, 96. 
b) 1. Wegens de koude weersgesteldheid was het koren op de akkers niet 
rijp. Caes. Gall. 1, 16, 2. — 2. Brutus week uit Italië, opdat er niet zijnentwege 
aanleiding tot (§ 403) een burgeroorlog zou ontstaan. Cic. Phil. 10, 8. 

7) a) Men bewijze niet wat (klaar) voor oogen ligt. Cic. Caecin. 5. 
b) Volgens de overlevering heeft Homerus vóór de stichting van Rome ge¬ 

leefd. Cic. Tusc. 5, 7. 

Aanm. l. 1. Caesar laat de geheele ruiterij vóór zich uit gaan. Caes. 
Gall. 1, 21, 3. — 2. Voor de voeten van Pythius werden de visschen neer¬ 
geworpen. Cic. off. 3, 58. 

8) a) De Germanen stormden, nadat ze achter hunnen rug een woest ge¬ 
schreeuw hadden gehoord, weg uit de legerplaats. Caes. Gall. 4, 15, 1. 

b) Na de stichting van Rome is er tot nu toe slechts één geweest aan wien 
de staat zich geheel overgaf, namelijk L. Sulla. Cic. Verr. 4, 81. 

10) a) De Eurotas stroomt langs Lacedaemon. Cic. inv. 2, 97. 
b) 1. De wreedheid van Phalaris is boven (die van) anderen berucht ge¬ 

worden. Cic. off. 2, 27. — 2. Ariovistus eischte, dat zij, behalve zich zelven. 



8^ SYNTAXIS. (§ 391) 

ieder tien tot het onderhoud zouden medebrengen. Caes. Gall 1, 43, 3. 
11) 1. Caesar leidde zelf zes legioenen langs de rivier de Elaver. o. 1. 7» 

34, 2. — 2. Gij zult ons dit uiteenzetten; maar, dunkt mij, na den dag van 
heden. Cic. de orat. 1, 264. — 3. (Bij de voordracht) vermag na de stem de 
gelaatsuitdrukking het meest. Cic. orat. 60. — 4. De Stoïcijnen zeggen, dat dit 
voor den mensch het hoogste goed is: overeenkomstig de natuur te leven. Cic. 
fin. 5, 26. 

12) Er zijn zekere plichten in acht te nemen ook tegenover hen, door wie 
men beleedigd is. Cic. off. 1, 33. 

Aanm.. ’t Is onverstand de verzenen tegen de prikkels te slaan.Phorm. 77. 

14) Wij gebruiken onze [macht tot heil der goeden, tegen de onzinnigheid 
der slechten. Cic. Mil. 12. 

15) Laat ons jegens onze vrienden evenzoo gezind zijn, als jegens ons zelven. 
Cic. Lael. 56. 

17) De aarde wentelt zich en draait met zeer groote snelheid óm hare as. 
Cic. ac. 2, 123. 

18) Om Henna zijn zeer vele meren en bosschen. Cic. Verr. 5, 107. 
19) Omstreeks den middag voerde hij het leger in het kamp terug. Caes. 

Gall. 1, 50, 2. 
20) De Germanen die aan deze zijde van den Rijn wonen, verbonden zich 

met de Belgen, o. 1. 2, 3, 5. 
21) Er werd besloten, dat (Antonius) zijn leger naar deze zijde van de rivier 

de Rubico, die de grens is van Gallië, zou laten optrekken. Cic. Phil. 6, 5. 
23) Er is niets aan gene zijde dier bergen tot aan den Oceaan toe. Cic. prov. 34. 
24) Zij (d. i. de Germanen) houden plundertochten die buiten de grenzen 

van eens ieders staat geschieden, niet voor een schandelijk bedrijf. Caes. 

Gall. 6, 23, 6. 
25) De Belgen hebben de Teutonen en Cimbren belet binnen hun gebied 

door te dringen, o. 1. 2, 4, 2. 
26) a) Tusschen het gebied der Helvetiërs en dat der Allobrogen stroomt de 

Rhóne. o. 1. 1, 6, 2. — b) De wetten zwijgen onder het wapengekletter. Cic. 
Mil. 11. — c) Zoo spraken de menschen onder elkander. Cic. Verr. 1, 20. 

27) 1. Onder de maan (In het ondermaansche) is niets dan wat sterfelijk 
en vergankelijk is, behalve de ziel der menschen; boven de maan is alles onver¬ 
gankelijk. Cic. rep. 6, 17. — 2. Boven mij had Atticus plaatsgenomen, beneden 
mij Verrius. Cic. epist. 9, 26, 1. — 3. De oerossen staan in grootte een weinig 
beneden de olifanten. Caes. Gall. 6, 28, 1. 

28) De ware en zich zelf gelijkblijvende rede moet men voor bovenmenschelijk 
houden en aan de godheid toeschrijven. Cic. nat. deor. 2, 24. 

29) a) 1. Daar is een rivier, de Arar, die door het gebied der Aedui en 
der Sequani in de Rhóne uitstroomt. Caes. Gall. 1, 12, 1. — 2. De menschen 
zwierven verspreid en verstrooid over de velden rond. Cic. Sest. 91. — c) 1. Het 
eene vonden zij door middel van slaven, het andere door middel van vrijen, 
door een vriend het eene, het andere door een vijand. Cic. Verr. 5, 31. — 
2. Dit geld, langs den weg van geweld en onrecht verkregen, moet u ten 
verderve zijn. o. 1. 4, 91. — 3. Wegens hunnen leeftijd schenen zij voor den 
strijd onbruikbaar. Caes. Gall. 2, 16, 4. 

§ 391. 1. Ik ongelukkige! dat gij mijnentwege in zoo grooten kom¬ 
mer vervallen zijt! Cic, epist. 14, 1, 1. — 2. O bedriegelijke hoop der 
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menschen en broze fortuin! Cic, orat. 7. — 3. O een voortreffelijke 

hoeder der schapen, zooals men zegt, de wolf! Cic. Phil. 3, 27. 

Aanm. 2. 1. Daar is je (§ 400) de ander! Cic. Pis. 48. 
5. Wee den overwonnenen! — 6. Ai mij, wat zal ik doen! Ter. Ad. 789. 

§ 392. 1. Een kort leven werd ons door de natuur gegeven. Cic. 

Phil. 14, 32. — 2. Bij den ouderen (Scipio) Africanus stond onze (dichter) 

Ennius hoog aangeschreven. Cic. Arch. 22. — 3. Wij willen niet alleen 

voor ons zelven rijk zijn, maar ook voor onze kinderen, verwanten, 

vrienden en ’t meest voor den staat. Cic. off. 3, 63. 

Aanm. 2. 1. Uit de lichamen der dieren trekken wij vele geneesmiddelen 
tegen ziekten en wonden. Cic. nat. deor. 2, 161. 

2. Hij vertrekt als legaat bij zijnen broeder. Cic. Mur. 32. 
7. Hij maakte zijne dochter tot erfgename zijner goederen. C/c. Verr.2,104. 
8. Wij maken een einde aan onze rede. Cic. Verr. 3, 118. — 9. Maakt 

zelfs de triumf geen einde aan den oorlog? Cic. Phil. 8, 18. — 10. De nacht 
maakte voor u een einde aan het spreken. Cic. Tuil. 6. 

§ 393. 1. ’t Genot streelt onze zinnen. Cic. ac. 2, 139. — 2. Wie 

zal ons gelooven, wien wij? Cic. Verr. 2, 127. — 3. Gij hadt liever, 

Castor, de zeden van uwen grootvader (Deiotarus) moeten navolgen, dan 

van den voortreffelijken man kwaad spreken. Cic. Deiot. 28. — 4. Ik 

vertrouw op uwe dapperheid en standvastigheid. Cic. Phil. 5, 1. — 5. 

Hij wantrouwt zich zelven (§ 481). o. 1. 1, 1. — 6. De goedgezinden 

wenschten mij namens u geluk. o. 1. 1, 30. — 7. Zij schijnen niet alleen 

de levenden, maar ook de dooden te benijden. Cic. ac. 2, 7. — 8. Dit 

is een zekere vlek van onzen tijd, afgunstig te zijn op de deugd. Cic. 

Balb. 15. — 9. De wijsbegeerte bewerkt dit: z4j geneest de ziel, zij 

neemt de ijdele zorgen weg. Cic. Tusc. 2, 11. — 10. Verdorven men¬ 

schen bedreigden de huizen en de tempels der stad. Cic. Phil. 1, 2.— 

11. Venus trouwde met Vulcanus. Cic. nat. deor. 3, 59. — 12. Eens 

anders verdienste te verkleinen, wat nut steekt daarin? Cic. Tusc. 4, 

56. — 13. Geen afgeleefden, geen vrouwen, geen kinderen spaarden zij. 

Caes. Gall. 7, 28, 4. — 14. Orgetorix haalde de Helvetiërs over om met 

al hunne have uit hun land te trekken, o. 1. 1, 2, 1. — 15. Sommigen 

zijn slaven van den roem, anderen van het geld. Cic. Tusc. 5, 9. — 

16. De Germanen leggen zich van kindsbeen af op inspanning en har¬ 

ding toe: Caes. Gall. 6, 21, 3. — 17. Al zijne vrienden zal ik voor u 

smeeken. Cic. epist. 6, 14, 3. 

Aanm. 2. Indien u dit door ccn of ander buitenkansje te beurt gevallen 
was, zou ik u met uw geluk gelukwenschen. Cic. epist. 9, 14, 7. 

Aanm. 3. 1. De zuster van Attieus was gehuwd met Q. Tullius Cicero. 
Nep. Att. 5, 3. 

§ 394. 1. Waarom men droomen gelooft, weet ik niet. Cic. div. 2, 

120. — 2. Dat niemand nadeel toegebracht worde. Cic. off. 1, 31. — 

3. Geen wijs man heeft ooit gemeend, dat men een verrader moet ge- 
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looven. Cic. Verr. 2, 38. — 4. Anderer lof en roem pleegt men (§ 350, 
4) ’t meest te benijden. Cic, orat. 201. — 5. Geen moeite zal gespaard 
worden. Cic. Att. 2, 14, 2. — 6. Men heeft mij nooit kunnen overtuigen, 
dat de ziel, wanneer zij uit het lichaam (§ 464) gegaan is (§ 562, 2), 
geheel en al sterft. Cic. Cato 80. 

§ 395. 1) 1. ’t Geeft niets of men een oortje aan het geld van Croesus 
toevoegt. Cic fin. 4, 29. — 2. Timotheus, de zoon van Conon, voegde 
bij zijn naam als veldheer den roem van een talentvol geleerde. Lic. 
off. 1, 116. — 3. De laatste hand is niet gelegd aan de werken van 
C. Gracchus. Cic. Brut. 126. — 4. Kleine dingen worden dikwijls zeer 
terecht met groote vergeleken. Cic. orat. 14. — 5. De menschelijke ziel 
kan met geen andere vergeleken worden. Cic. Tusc. 5, 38. — 6. Den 
slechten hebt ge hoop gegeven, den goedgezinden vrees ingeboezemd. 
Cic. leg. agr. 1, 23. — 7. De beroemdste mannen van onzen staat 
hebben zich voor het heil van hun leger midden in de vijanden ge¬ 
worpen. Cic. dom. 64. — 8. Weinig geluk valt den wijze ten deel. 
Cic. fin. 1, 63. — 9. Hij nam aan de heetste en grootste (veld)slagen 
deel. Cic. Balb. 5. — 10. De menschen onderwerpen zich aan de heer¬ 
schappij en de macht van een ander uit verschillende oorzaken. Cic. 
off. 2, 22. 

2) 1. Gij ziet, dat de vrijheid niet alleen door de menschen, maar 
ook door de beesten boven alle dingen gesteld wordt. Cic. leg. agr. 
2, 9. — 2. Dat moet men vermijden, dat men zich zonder reden aan 
gevaren bloot stelt. Cic. off. 1, 83. — 3. Hij verkiest den dood boven 
slavernij. Cic. Phil. 12, 2. — 4. Aan ’t hoofd van het volk staan over¬ 
heden. Cic. leg. 3, 2. 

Aanm. 1. 1. Door niets naderen de menschen meer tot de góden dan 
door het heil hunner medemenschen te bewerken. Cic. Lig, 38. — 2. Bij 
den ouderdom van Appius Caecus kwam nog, dat hij ook blind was. Cic. 
Cato 16. — 3. Er is een zeer groot onderscheid tusschen vrede en slavernij. 
Cic. Phil. 2, 43. 

§ 396. !• Eene redevoering moet met geestigheden gekruid worden, 
die bij het spreken wonderveel vermogen. Cic. orat. 87. — 2. Den glans 
van zijn leven bezwaddert gij. Cic. Planc. 30. — 3. God omgaf de ziel 
met een lichaam. Cic. Tim. 6. — 3. (Dionysius, de tiran der Syracusanen) 
had zijn bed in de slaapkamer met eene breede gracht omgeven. Cic. 
Tusc. 5, 59. — 4. Aan Cicero gaf het Romeinsche volk in eene volks- 
yergadering onsterfelijken roem. Cic. Pis. 7. — 5. Ctesiphon bewerkte 
een volksbesluit, dat aan Demosthenes een gouden krans zou geschonken 
worden. Cic. opt. gen. 19. — 6. Deïanira deed Hercules een onderkleed 
aan, dat gedoopt was in het bloed van den centaur. Cic. Tusc. 2, 20. — 
7. (Het zijn geen menschen, maar) monsters, die eene menschelijke ge¬ 
daante hebben aangenomen. Cic. Suil. 76. 

§ 397. 1. Laat ons altijd zóó leven, dat wij oordeelen, dat door ons 
rekenschap moet worden afgelegd. Cic. Verr. 3, 28. — 2. In de eerste 
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plaats moet door hem die den staat besturen zal, toegezien worden, 
dat ieder het zijne krijge. Cic. off. 2, 73. 

§ 398. 1) 1. Macedonië was eene provincie, trouw aan en bevriend met 
het Romeinsche volk. Cic. Font. 44. — 2. Koning Antiochus (van Asia) was 
een vriend en bondgenoot van het Romeinsche volk. Cic. Verr. 5, 67. 

2) 1. De plaats was voor een hinderlaag geschikt. Cic. Mil. 53. — 2. Hij 
kocht slaven, die tot moorden geschikt waren. Cic. Sest. 95. 

3) 1. Gelijkt de hond niet op een wolf? Cic. nat. deor. 1, 97. — 2. Epicurus 
wilde liever de góden de evenbeelden der menschen, dan de menschen de 
evenbeelden der góden noemen. Cic. nat. deor. 1, 90. 

3. Waarom verdedigt gij altijd hen die niet op u gelijken? Cic. Phil. 10, 3. 

§ 399. 1. Ik strijd tegen u voor haard en altaren. Cic. nat. deor. 3, 
94. — 2. Reeds ten tijde van den Trojaanschen oorlog was de wel¬ 
sprekendheid in eere. Cic. Brut. 40. — 3. Altijd benijden in den staat 
zij die geen vermogen bezitten, de welgezinden. SalL Catil. 37. — 4. 
Iedere staat heeft zijn eigen godsdienst. Cic. Flacc. 69. 

Aanm. 2. 1. Eene tweede stad is er in Syracuse die den naam van 
Achradina heeft. Cic. Verr. 5, 119. — 2. Scipio Africanus had zijnen bijnaam 
ten gevolge zijner dapperheid. Sall. lug. 5. 4. 

4. Cato had in zijnen ouderdom als het ware reeds den bijnaam: de 

Wijze. Cic. Lael. 6. 

§ 400. 1. Daar vliegt je Cato naar het spreekgestoelte. Cic. Att. 1, 14. — 
2. Laat iemand mij nu nog van goedertierenheid en barmhartigheid spreken. 

Sall. Catil. 52. 11. 
3. Wat wilt gij toch, dwaas? Cic. de orat. 2, 269. — Wat de hebzucht (bij 

een grijsaard n.1.) toch beteekent, vat ik niet. Cic. Cato 66. 

§ 401. 1. L. Cassius placht telkens bij processen te vragen, wien 
het ten goede gekomen was. Cic. S. Rosc. 24. — 2. Kan het goede 
iemand ten kwade zijn? Cic. parad. 1, 7. — 3. Legt u met ijver toe, 
jongelieden, op die studie, waaraan gij u gewijd hebt, opdat gij (een¬ 
maal) èn u zelven èn uwen vrienden tot nut en den staat tot voordeel 
kunt zijn. Cic. de orat. 1, 34. — 4. Men moet het niet voor eene ge¬ 
wetenszaak houden somtijds eens eenen schuldige te verdedigen, als 
het maar geen gewetenlooze schurk is. Cic. off. 2, 51. 

§ 404. 1. Het woord ontberen zelf is (reeds) treurig. Cic. Tusc. 1, 87. — 
2. Ik zeg, dat Epicurus zelf niet begrijpt wat dit woord voluptas beteekent. 

Cic. fin. 2, 6. 

§ 405. 1. Sophisten werden zij genoemd, die uit vertoon of winst¬ 
bejag de wijsbegeerte beoefenden, Cic. ac. 2, 72. — 2. Wij zien, dat de 
beesten ter wille der menschen zijn voortgebracht. Cic. nat. deor. 2, 158. 

Aanm. 2. Epicurus beweerde, dat de wijzen alles om zich zelf doen. 

Cic. Sest. 23. 

Aanm. 3. 1. (Het kan gebeuren), dat met het oog op het behoud der 
soldaten, datgene wat voor hun behoud bijeengebracht is, den vijanden 
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wordt overgeleverd. Cic. inv. 2, 75. — Niet slechts zij die weiden bezitten 
zorgen er voor, liever schapen te houden dan varkens, maar ook zij die 
geen grond voor weide bezitten, om de mest. Varr. rust. 1, 19. 

§ 406. 1) a) 1. Jugurtha, de goddelooste man dien de aarde draagt. Sall. 
lug. 12, 2. — 2. De twee wijste consuls die wij gezien hebben. Cic. frg. B 6, 10. 

b) 1. Ik houd alleen van maaltijden met hen die van mijnen leeftijd zijn, 
van welke er zeer weinig zijn overgebleven. Cic. Cato 46. — 2. Wij hebben 
wetenschappelijke mannen noodig, die er tot nog toe onder ons niet geweest 
zijn. Cic. de orat. 2, 95. 

2) a) 1. Van onze schepen konden er twee de haven niet bereiken. Caes. 
Gall. 4, 36. — 2. Van dertien stukken land zie ik dat hij de drie voortreffelijkste 
bezit. Cic. S. Rosc. 99. 

b) 1. Geene van uwe zeer vele deugden. Caesar, is meer bewondering of 
dank waard, dan uwe barmhartigheid. Cic. Lig. 37. — 2. Van alle gevechten 
(van Pompeius) was, naar mij voorkomt, dat het hevigst, dat tegen koning 
Mithridates geleverd werd. Cic. Mur. 34. 

4) a) 1. Men meende, dat er in L. Scipio weinig moed, weinig kracht 
was. Cic. Phil. 11, 17. 

b) 1. Waar ter wereld zijn wij? Cic. Catil. 1, 9. — 2. Ik geloof, dat we 
uit Italië moeten wijken en naar Rhodus of eenig ander oord der wereld ver¬ 
huizen. Cic. epist. 11, 1, 3. — 3. De praetoren hebben nog niet om de 
provincies geloot; de zaak is nog op dezelfde hoogte, als gij haar gelaten hebt. 
Cic. Att. 1, 13, 5. 

§ 407. Verres eischte voor eiken schepel tarwe drie denariën (één 
denarius = ƒ0,42) van de pachtboeren. Cic. Verr. 4, 129. 

§ 408. 1. Een ingetogen mensch genoemd te worden heeft niet veel 
lofs. Cic. Deiot. 26. — 2. Zooveel spijs en drank moet men gebruiken^ 
dat de krachten hersteld, niet gedrukt worden. Cic. Cato 36. — 3. Men 
zegt, dat Pythagoras, toen hij in de meetkunde iets nieuws gevonden 
had, een rund aan de Muzen heeft geofferd. Cic. nat. deor. 3, 88. — 
4. Ik ben een mensch; niets menschelijks acht ik mij vreemd. Ter. Haut. 
25. — 5. Varro geeft wat hij aan geld bij zich heeft over (aan Caesar) 
en toont hem wat hij overal heeft aan graan en schepen. Caes. civ. 2,20,8. 

6. Zijne goddelijke ziel had niets sterfelijks aan zich. Cic. Scaur.50 —> 
7. Niets laags heb ik in u leeren kennen. Cic. Phil. 34. — 8. Er laat 
zich niets heerlijkers denken, o. 1. 14, 3. 

Aanm. 1. Zij, die op de wijze van het vee alles afmeten naar het zin¬ 
genot, kunnen niets, dat verheven, niets dat heerlijk en goddelijk is, met 
vereering bewonderen. Cic. Lael. 32. 

A.anm. 2. Het komt mij voor, dat hij in deze zaak meer moed dan 
beleid getoond heeft. Cic. Caecin. 22. 

§ 409. a) 1. P. Sextius Baculus, de oppercenturio, en evenzoo C. 
Volusenus, de krijgstribuun, een man van groot beleid en groote dap¬ 
perheid, snellen op Galba toe. Caes. Gall. 3, 5, 2. 

2. Een redenaar zal een man van veel smaak en ook van zeer grooten 
aanleg moeten zijn. Cic. orat. 70. — 3. Caesar bevond, dat de Nerviërs 
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woeste menschen waren en van groote dapperheid. Gall. 2, 13, 
5. — 4. Dat er góden zijn is zóó klaarblijkelijk, dat ik hem die dit 
ontkent, nauwelijks een man van gezond verstand zou achten. Cic. nat. 
deor. 2, 44. — 5. In den staat is de geest en de stemming des tijds 
van zeer groot gewicht. Cic. Verr. 6, 177. 

b) Verscheidene menschen hadden dikwijls vele jaren lang smart. 
Cic. Phil. 11, 8. 

§ 410. 1. Dumnorix de Aeduer was begecrig naar eene omwenteling, 
begeerig naar de heerschappij. Caes. Gall. 5, 6, 1. — 2. Pythagoras 
zeide, dat er enkele weinige menschen zijn die ijverig de natuur be¬ 
schouwen; (en) dat hij dezen wijsgeeren noemde. Cic. Tusc. 5, 2. — 
3. Bij Plato stelt Socrates zich zelven voor als in alles onwetende en 
onbedreven. Cic. Brut. 292. - 4. De beesten zijn verstoken van rede 
en spraak. Cic. off. 1, 50. — 5. Naar man is mannelijkheid genoemd; 
den man nu is vooral sterkte eigen. Cic. Tusc. 2, 43. — 6. Allen die 
in ’t bezit zijn van de deugd, zijn gelukkig, o. 1. 5, 39. — 7. Zien we 
niet, wanneer de koningen verdreven zijn, daarna alles vol van verstandige 
maatregelen, maar zonder (schoone) woorden? Cic. de orat. 1, 37. — 
8. Indien tirannen eens gevallen zijn, dan ziet men in, hoe arm zij 
waren aan vrienden. Cic. Lael. 53. 

Aanm. 2. Een spreekwoord der Grieken luidt, dat onder vrienden alle 
dingen gemeenschappelijk zijn. Cic. off. 1, 51. 

§ 411. 1. Het grootste deel van hen die in de herbergen zijn, of 
liever dat geheele slag, houdt zeer veel van lediggang. Cic. Catil. 4, 
17. 2. Gij, Romeinen, zijt altijd boven de overige volken begeerig 
naar roem en hunkerend naar lof geweest. Cic. Manil. 7. 

§ 412. 1. Alles wat van de vrouw geweest is, wordt het eigendom 
van den man onder den naam van bruidschat. Cic. top. 23. — 2. Het 
verraadt eenen tragen geest, de (afvloeiende) beekjes na te gaan, (maar) 
de bronnen der dingen niet te zien. Cic. de orat. 2, 117. — 3. Het is 
een wijs rechter eigen, altijd te bedenken, niet wat hij zelf wil, maar 
waartoe de wet en zijn geweten hem dwingt. Cic. Cluent. 159. — 4. Zich 
te schikken naar den tijd, is altijd voor het werk van eenen wijze ge¬ 
houden. Cic. epist. 4, 9, 2. 

5. Het is de taak van de eersten in den staat, weerstand te bieden 
zoowel aan de lichtzinnigheid der menigte als aan de roekeloosheid der 
bedorven menschen. Ck. Mil. 22. 

Aanm.. Het is mijne gewoonte niet, tegen het recht in te spreken. 
Cic. Balb. 34. 

§ 413. 1. Wanneer door den slaap de ziel afgescheiden is van de 
gemeenschap met het lichaam, dan herinnert zij zich het verledene. 
Cic. div. 1, 63. — 2. Caesar moest zich maar de vroegere dapperheid 
der Helvetiërs herinneren. Caes. Gall. 1, 13, 4. — 3. Het is een kenmerk 
van dwaasheid, anderer ondeugden op te merken, maar zijne eigene te 
vergeten. Cic. Tusc. 3, 73. 
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Aanm. 1. Het laatste wat ik u zou willen vragen is, dat gij Terentia 
herinnert aan het testament. Cic. Att. 11, 16, 5. 

Aanm. 2. 1. Wij brachten ons Cinna te binnen, den overmachtige, (en) 
Sulla, die daarna de heerschappij voerde. Cic. Phil. 2, 108. — 2. Indien 
gij u eens wilt (§ 501) herinneren de nieuwelingen, (dan) zult gij bevinden, 
dat ik de eenigste ben van alle nieuwelingen, die wij ons kunnen herinneren, 
die naar het consulaat gedongen heb, zoodra het geoorloofd was. Cic. 
leg. agr. 2, 3. — 3. Niet allen kunnen Scipio’s zijn, dat zij zich oorlogen 
door hen gevoerd, dat zij zich zegepralen voor den geest kunnen brengen. 
Cic. Cato 13. — 4. Ik denk niet meer aan uwe beleedigingen, Clodia. 
Cic, Cael. 50. 

Aanm. 3. 1. Ik twijfel er niet aan, dat in vrees en gevaar uwe misdaden 
u voor den geest zullen komen. Cic. Verr. 2, 47. — 2. Zeer vele dingen 
komen mij voor den geest. Cic. Caecin. 55. 

§ 414. Hebt medelijden met het huisgezin, rechters, hebt medelijden 

met den vader, hebt medelijden met den zoon. Cic. Flacc. 106. 

Aanm.. l. Indien gij u voor de municipia niet schaamdet, (schaamdet 
gij u) ook zelfs niet voor het leger van oudgedienden? Cic. Phil. 2,61, — 
2. Ik schaam mij voor góden en menschen. Liv. 3, 19, 7. 

§ 415. a) 1. Beschuldigt gij hem van hebzucht, van wien gij zegt 

(§ 586), dat hij twee millioen sestertiën (ƒ200,000) heeft willen zoek 

brengen? Cic, Flacc. 83. — 2. Deze twee dingen overtuigen de meesten 

van lichtzinnigheid en zwakheid, wanneer zij óf in voorspoed eenen 

vriend minachten, óf in (zijn) tegenspoed hem in den steek laten. Cic. 

Lael. 64. — 3. Door Socrates’ antwoord ontbrandden de rechters zóó in 

toorn, dat zij den gansch onschuldigen man ter dood veroordeelden. 

Cic. de orat. 1, 233. — 4. De rechter sprak hem die den dichter Lucilius 

op het tooneel met name had beleedigd, vrij van hoon. Rhet. Her. 2, 19. 

b) Miltiades, van de halszaak vrijgesproken, werd met eene geldboete 

gestraft. Nep. Milt. 7, 6. 

Aanm. 2. Zij zelf hadden eerder van knevelarij dan van omkooping 
moeten beschuldigd worden. Cic. Cluent. 114. 

§ 416. 1. Dat is een groot man eigen: zijn geweten zeer hoog te 

schatten. Cic. Cluent. 159. — 2. Aan ons staat het, zoo wij om eer¬ 

ambten niet veel geven, geen slaven der volksgunst te zijn. Cic. Planc. 

11. — 3. Handelen met overleg is meer waard dan met wijsheid over¬ 

denken. Cic. off. 1, 160. — 4. Bij het najagen van een eervollen naam 

moeten alle gevaren gering geacht worden. Cic. Arch. 14. 5. Ziet, rechters, 

hoe hoog Verres u, hoe hoog hij de achting van het Romeinsche volk, 

hoe hoog hij de wetten heeft geschat. Ck. Verr. 5, 54. 

Aanm, l. De heiligste wetten achtte hij voor niets. Cic. Vatin. 23. 

§ 417. 1. Het is van groot gewicht, in hoedanig een lichaam de 

zielen zelf geplaatst zijn. Ck. Tusc. 1, 80. — 2. Sulla zeide tot 
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Bocchus, dat er iets gedaan moest worden, waaraan, naar den schijn 
(§ 586), den Romeinen meer gelegen was dan hem. Sall. lug. 111, 1. — 
3. Ik heb er niet bijgeschreven datgene wat voor u van geen belang 
was. — 4. Allen hebben er belang bij recht te doen. Cic. fin. 2, 72. — 
5. Welk belang had Milo er bij, dat Clodius omgebracht werd? Cic. 

Mil. 34. — 6. De bewoners van Thermae meenden, dat zij er groot 
belang bij hadden, dat van staatswege (de tienden) afgekocht werden. 
Cic. Verr. 4, 99. — 7. Gij hebt hierbij zeer groot belang, dat er een 
getuige is. Cic. Suil. 79. — 8. Hij had bij de stemming den meesten 
invloed, wien er het meest aan gelegen was dat de staat in den besten 
toestand verkeerde. Cic. rep. 2, 40. — 9. Daar ligt mij veel aan u 
(eens) te zien. Cic. Att. 11, 22, 2. — 10- ’t Meest komt het er op aan, 
hoe iedere zaak gehoord wordt. Cic. Brut. 208. 

[§ 418]: zie § 480 a. 

§ 420. 1. Toen Cicero zich twee jaren met rechtszaken had bezig 
gehouden, vertrok hij van Rome. Cic. Brut. 315. — 2. Dolabella vertrekt 
van Delos. Cic. Verr. 2, 46. — 3. Hannibal, uit Carthago verbannen, 
kwam als balling te Ephese bij Antiochus. Cic. de orat. 2, 75. — 4, 
Ariovistus had twee vrouwen, de eene van het volk der Sueben, die hij 
uit zijn land had medegebracht, de andere van Noricum. Caes. Gall. 1, 
53, 4. — 5. Ik zal, wanneer Tullius van het land terug is (§501), hem 
tot u zenden. Cic. epist. 5, 20, 9. 

6. Vercingetorix wordt uit de stad Gergovia verdreven. Caes. Gall. 
7, 4, 2. 

Aanm. 1. Caesar beraamde plannen, hoe hij van voor Gergovia weg¬ 
trekken zou. o. 1. 7, 43, 5. 

§ 421. a) 1. Niemand week van zijne plaats, maar allen zijn omsingeld en 
gedood, o. 1. 7, 62, 7. — 2. Hem konden nooit de aanvallen der vijanden zijn 
post doen verlaten. Cic. Rab. perd. 36. — 3. Geen (der Germanen) heeft een 
bepaalde maat lands of een eigen gebied, opdat niet de machtigeren de ge- 
ringeren uit hunne bezittingen verdrijven. Caes. Gall. 6, 22, 2 en 3. — 4. In 
die hoop teleurgesteld, zagen zij van deze poging af. Caes. Gall. 1, 8, 4. — 
5. Caesar vertrok, daar hem de weg was afgesneden, naar de provincie, o. 1. 

7, 59, 1. 
b) 1. Wie zou iemand gelukkiger achten dan hem die van allen hartstocht 

bevrijd is? Cic. rep. 1, 28. — 2. Opdat de staat van schuld bevrijd worde,, 
wordt een Romeinsch burger overgeleverd? Cic. Caecin. 98. — 3. Och dat zij 
mij van dit werk hadden willen ontheffen! Cic. Planc. 84. — 4. Vrij te zijn 
van schuld is een groote troost. Cic. epist. 7, 3, 4. — 5. Bespaar u deze moei¬ 
lijke reis. o. 1. 4, 2, 4. 

§ '422. 1. Ellendig is het, den omgang van vrienden te (moeten) 

missen. Cic. Tusc. 5, 102. — 2. Uit huis en vaderland verdreven, hadden 
zij gebrek aan alle levensbehoeften. Caes. civ. 3, 32, 4. — 3. Verres 
had grooten overvloed (§ 663) van allerlei dingen, die hij overal vandaan 
geroofd had. Cic. Verr. 4, 9. — 4. Antiochië was eens eene stad, die 
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rijk was aan groote geleerden. Cic. Arch. 4. — 5. Men zegt, dat Demo- 
critus zich van zijne oogen beroofd heeft, opdat zijne ziel zoo weinig 
mogelijk van hare gedachten zou worden afgeleid. Cic. fin. 5, 87. — 
6. Het oude Karthago, van huizen en muren ontbloot, heeft P. Africanus 
tot eene eeuwige gedachtenis bij de menschen den góden gewijd. Cic. 

leg. agr. 1, 5. 
§ 423. a) 1. Dat is niét overeenkomstig de majesteit der góden. 

Cic. div. 2, 105. — 2. De ziel (van den wijze) is vrij van alle zorg en 
angst. Cic. fin. 1, 49. — 3. Wij moeten vrij zijn van vrees. Cic. Phil. 
1, 25. 

b) 1. Zie § 408, zin 4. — 2. Van Pyrrhus zijn we om zijne recht¬ 
schapenheid niet al te afkeerig. Cic. Lael. 28. — 3. Hij is vrij van 
allen hartstocht. Cic. off. 1, 67. — 4. De provincie (is) vrij van 
roovers. Vgl. Cic. Manil. 32. — 5. Hij hoorde, dat de stad ontbloot was 
van verdedigers. Caes. Gall. 2, 12. 

Aanm.. Sicilië was beveiligd tegen oorlogsgevaar. Cic. Verr. 6, 1. 

c) Aanm.. 1. Het eiland Delos^was vol schatten. C/c. Manil. 55. - 2. Gallië 
is vol kooplieden. Cic. Font. 11. 

§ 424. 1. Waartoe zou ik nu u, ezel, de letters leeren? Hier zijn 
geen woorden noodig, maar stokslagen. Cic. Pis. 73. — 2. Waartoe hebt 
gij geld noodig, zoo gij het niet gebruiken kunt? Publil. Q 66. — 
3. Wat een ieder noodig had, placht hij na te speuren. Cic. Verr. 3, 
135 — 4. Het is niets noodig, dit door voorbeelden (nog) langer te 
maken. Cic. fin. 5, 16. --- 5. Het is noodig, dat men van de zaak kennis 
neme. Cic. Verr. 2, 27. 

Aanm. l. Vóór men begint, is er overleg, en, wanneer men overlegd 
heeft, is tijdig handelen noodig. Sall. Catit. 1. 

§ 425. 1. Geringe menschen, van onaanzienlijke geboorte, gaan 
varen. Cic. Verr. 6, 167. — 2. Mij is niet hetzelfde geoorloofd als hun, 
die uit een aanzienlijk geslacht gesproten zijn. o. 1. 6, 180. — 3. Mer- 
curius alleen is uit den Hemel als vader, en den Dag als moeder ge¬ 
boren. Cic. nat. deor. 3, 56. — 4. Alle wetten en alle rechtbanken zijn 
uit de onbillijkheid en het onrecht der boozen ontstaan. Cic. Tuil. 1. — 
5. Neocles nam eene burgeres van Acarnanië tot vrouw, uit welke 
Themistocles geboren is. Nep. Them. 1, 2. — 6. De Puniërs, die van 
de Phoeniciërs afstammen, toonden dat zij volstrekt niet ontaard waren. 
Cic. Scaur. 42. 

Aanm. l. Zij meenen, dat in die plaats Apollo zelf geboren is. Cic. 
Verr. 2, 46. 

§ 426. 1. Aan alle kanten zijn de Helvetiërs door de natuurlijke 
gesteldheid van hun land ingesloten. Caes. Gall. 1, 2, 3. — 2. De 
vaandeldrager werd door eene groote menigte van vijanden in ’t nauw 
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gebracht, o. 1. 5, 37, 5. — 3. Deze zal, in een waanzinnigen toorn 
(§ 663) ontbrand, nooit zijne handen van mij afhouden. Cic, Phil. 12, 26. 

4. De Trevëri werden door de Germanen in ’t nauw gebracht. Caes, 

Gall. 7, 63, 7. — 5. Alexander wilde het liefst door Apelles geschilderd 
worden. Cic. epist. 5, 12, 7. 

§ 427. 10. 1. Uit onbestendigheid en lichtzinnigheid streefden 
sommige Galliërs naar verandering in de regeering. Caes. Gall. 2, 1, 
3 — 2. Het oude Griekenland bloeide eens door rijkdom, macht en roem, 
(maar) stortte door dit eene kwaad ineen: de onmatige vrijheid, ja los¬ 
bandigheid der volksvergaderingen. Cic. Flacc 16. — 3. Zij brandden 
van verlangen naar mij. Cic. Mil. 39. — 4. Men moet over de over¬ 
treding treuren, (maar) over de verbetering zich verheugen. Cic Lael. 90. 

20. 1. Door hunne oneenigheid en stijfhoofdigheid maken zij den 
toestand zeer gevaarlijk. Caes. Gall. 5, 31, 1. — 2. De Romeinen hebben 
Collatinus, hoewel hij onschuldig was, uit argwaan over zijn bloedver¬ 
wantschap verbannen en de overige Tarquinii uit afkeer van hunnen 
naam. Cic. rep. 2, 53. — 3. Aan Caesar, den dictator perpetuus, bood 
Antonius, de consul, op bevel van het volk, de koninklijke waardigheid 
aan. Cic. Phil. 2, 87. 4. Ik deed het op uw verzoek. Cic. Lael. 4. 

§ 428. a) 1. Epaminondas was (zoo) welsprekend, dat geen Thebaan 
hem in welsprekendheid evenaarde. Nep. Epam. 5, 1. — 2. (Hierin) hebt 
gij u vergist, wel niet wat de geheele zaak, maar wat de tijdsomstandig¬ 
heden betreft. Cic. Phil. 2, 23. — 3. Agesilaus was mank aan zijn eenen 
voet. Nep. Ages. 8, 1. 

b) 1. Aquitanië moet, èn ten opzichte van de uitgestrektheid èn ten 
opzichte van het aantal inwoners, voor een derde deel van Gallië ge¬ 
houden worden. Caes. Gall. 3, 20, 1. — 2. Groote mannen meet men 
(§ 359, 20) naar hunne voortreffelijke eigenschappen, niet naar hun 
geluk. Nep. Milt. 7, 6. - 3. De Galliërs bepalen alle tijdruimten niet 
naar het getal dagen, maar naar het getal nachten. Caes. Gall. 6, 18, 2. — 
4, Wien kunnen wij met Democritus vergelijken, niet alleen wat de 
grootheid van zijn talent betreft, maar ook van zijn gemoed? Cic. ac. 
% 73. — 5. De Belgen, de Aquitaniërs en de Kelten verschillen onder¬ 
ling in taal, instellingen en wetten. Caes. Gall. 1, 1, 2. 

Aanm. 2. Wij schatten u niet naar uw geluk, maar naar uwe voor¬ 
treffelijke eigenschappen. Cic. epist. 5, 17, 5. 

Aanm. 3. 1. In Gallië zijn hoofden der partijen zij, die naar hun oor¬ 
deel (dat van de machthebbers) geacht worden het hoogste aanzien te 
bezitten. Caes. Gall. 6, 11, 3. — 2. Sommigen zijn menschen niet inderdaad, 
maar (slechts) in naam. Cic. off. 1, 105. 

§ 429. 1. De zon is veel grooter dan de geheele aarde. Cic. nat. 
deor. 2, 42. — 2. Ierland is de helft kleiner dan Britannië. Caes. Gall. 
5, 13, 2. — 3. Terecht vermanen zij (ons), om ons, naarmate wij hooger 
staan, des te nederiger te gedragen. Cic. off. 1, 90. — 3. De oerossen 
staan, wat grootte betreft, een weinig beneden de olifanten. Caes. Gall. 
6, 28, 1. 

WOLTJER, Lat. Gramm. 6e druk. 2A 
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§ 430. 10 1. Twee dagen later zendt Ariovistus gezanten tot 
Caesar, o. 1. 1, 47, 1. — 2. De Parthen hadden kort te voren M. Crassus, 
den veldheer, gedood. Caes. civ. 3, 31, 3. — 3. Socrates sprak den 
laatsten dag van zijn leven veel over de onsterfelijkheid der ziel (§ 464) 
en weinige dagen tevoren, toen men hem gemakkelijk uit de gevangenis 
kon laten ontsnappen, wilde hij dat niet. Cic, Tusc. 1, 71. — 4. Rechters 
zullen vele eeuwen later over u oordeelen. Cic. Marcell. 29. 

20. 1. Homerus leefde vele jaren vóór Romulus. Cic. Brut. 40. — 
2. Eenige jaren na Clisthenes’ tijd leefde Themistocles. o. 1. 28. 

Aanm. Aristides overleed ongeveer drie jaar (in het vierde jaar), nadat 
Themistocles uit Athene verbannen was. Nep. Arist. 3, 3. 

§ 431. 1. Sulmo ligt op een afstand van 7 mijlen van Corfinium. Caes. civ. 
1, 11, 1. — 2. Het legerkamp van Cleopatra was niet ver van het legerkamp 

van Ptolemaeus verwijderd, o. 1. 3, 103, 2. 

§ 432. 1. Niets droogt spoediger op dan een traan. Rhet. Her. 2, 
50. - 2. Welken schrijver over Socrates kunnen wij aanhalen, die uit¬ 
voeriger is dan Plato? Cic. rep. 1, 16. — 3. Waarom zal ik Herodotus 
voor waarheidslievender houden dan Ennius? Cic. div. 2, 116. 

4. Wij kunnen ons schoonere beelden denken dan die van Phidias, 
ofschoon het de volmaaktste zijn, die wij in dat soort gezien hebben. 

Cic. orat. 8. 

§ 433. a) 1. De sterren bewegen zich van het Oosten naar het Westen. Cic. 

nat. deor. 2, 49. 
2. Cappadocië is open aan de zijde van Syrië. Cic. epist. 15, 4, 4. — 

3. Niemand stond standvastiger aan de zijde van den senaat en der welge- 

zinden. Cic. Brut. 273. 
c) 1. Wat wij somtijds missen in Cato, dat alles komt niet van de natuur, 

maar van een leermeester. Cic. Mur. 61. — 2. Welk gevoelen zij zijn toegedaan 

die van die leer zijn, weet iedereen. Cic. Tusc. 2, 7. 
3. Ik ben van meening, dat dien jongeling niets ontbreekt, noch wat aanleg, 

noch wat wetenschap betreft. Cic. de orat. 3, 229. 
§ 434. a) 1. Een Romeinschen burger werd de ring van den vinger 

getrokken. Cic. Verr. 5, 58. — 2. Een beeld, van den hemel nedergedaald, 

bevindt zich in de hoede van Vesta. Cic. Phil. 11, 24. 
b) Niet goed is de slaap dadelijk na den maaltijd. Plaut. Most. 687. 
c) 1. Zooals gij nu over uwe voorouders spreekt, zoo zullen uwe nakome¬ 

lingen over u spreken. Cic. leg. agr. 2, 84. — 2. L. Piso heeft het eerst eene 
wet voorgesteld op de knevelarij. Cic. Verr. 5, 56. — 3. Wat denkt gij met 
het monster te (zullen) doen? Cic. Phil. 8, 13. 

§ 435. d) 1. Men zegt dat zeer velen, èn uit de stad, èn van het land, 
zich naar de legerplaats van Catilina begeven. Cic. Catil. 2, 21. — (2. Van uw 
leven alleen hangt aller leven af. Cic. Marcell. 12). 

c) 1. Te Kent landen bijna alle schepen uit Gallië. Caes. Gall. 5, 13, 1. 
2. Eén dag echter, wel doorgebracht en naar de voorschriften der wijs¬ 

begeerte, is hooger te stellen dan een eeuwig leven in zonde. Cic. Tusc. 5, 5. 

§ 437 [438J. a) 1. Van weinig waarde zijn de wapenen daarbuiten. 
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wanneer er binnen geen overleg is. Cic, off. 1, 76. — 2. De ziel is in 

het lichaam als in een vreemd huis. Cic, Tusc. 1, 51. 

Aanm. 5. Hij vreest een of ander naderend kwaad en is in zijn gemoed 
in het onzekere. Cic. Tusc. 4, 35. 

§ 438 [437]. 1. Te Rome geschiedt er zóó veel, dat hetgeen in de 

provinciën voorvalt, nauwlijks vernomen wordt. Cic. Planc. 63. — 2. Zulk 

een man was Fabricius in deze stad (Rome), als Aristides te Athene. 

Cic. off. 3, 87. — 3. Te Babylon is Alexander gestorven. Cic. div. 1, 
47. — 4. Te Cadix was een zekere Arganthonius, die tachtig jaren ge¬ 

regeerd (en) honderdtwintig jaren geleefd had. Cic. Cato 60. — 5. Op 

Rhodus ben ik niet geweest, maar ik ben tweemaal in Bithynië geweest. 

Cic. Planc. 84. — 6. Het te land en ter zee overmachtige Karthago 

bedreigde de macht der Romeinen. Cic. Balb. 34. 

§ 439. 1. Bedenk in welke plaats gij zijt. Cic. Verr. 1, 51. — 2. 

De Rhóne is op sommige plaatsen doorwaadbaar. Caes. Gall. 1, 6, 2. — 

3. De praetor moet voor den quaestor als een vader zijn. Cic. div. in 

Caec. 61. 

§ 440. 1. ’t Geheele legerkamp door werden de testamenten gemaakt. 

Caes. civ. 1, 39, 5. — 2. Geen enkele stad in geheel Azië en Grieken¬ 

land heeft ooit eenig beeld, eenige schilderij, vrijwillig aan wien ook 

verkocht. Cic. Verr. 5, 133. 

Aanm. 2. Ik beweer, dat er op geheel Sicilië geen enkel stuk zilveren 
vaatwerk geweest is, of Verres heeft het verzameld. Cic. Verr. 5. 1. 

§ 441. 1. Vele maanden hield Ariovistus zich schuil in zijne leger¬ 

plaatsen in de moerassen. Caes. Gall. 1, 40, 8. — 2. ’t Grieksch wordt 

vrijwel onder alle volken gelezen, ’t Latijn is binnen zijn eigen 

grenzen beperkt. Cic. Arch. 23. — 3. Alle troepen (der Galliërs) zijn 

door de Germanen in éénen slag teruggeslagen en overwonnen. Caes. 
Gall. 1, 44, 3. 

4. De natuur is met weinig tevreden. Cic. fin. 2, 91. 

§ 442. 1. Catilina is langs den Aurelischen weg (uit Rome) ver¬ 

trokken. Cic. Catil. 2, 6. — 2. Hij is niet langs de hoofdwegen, maar 

langs zijpaden uitgetrokken. Cic. Phil. 13, 19. — 3. Wij zien, dat de 

natuur langs haar eigen weg tot haar doel komt. Cic. nat. deor. 2, 35. 

§ 443. 1. Carthago, steunende (§ 595) op de twee Spanjes, be¬ 

dreigde deze heerschappij der Romeinen. Cic. Balb. 34. — 2. Hij steunt 

op dezen eenigen zoon. Cic. Cael. 79. — 3. Wie zal óf op zijn lichaams¬ 

sterkte óf op de standvastigheid der fortuin kunnen vertrouwen? Cic. 

Tusc. 5, 40. — 4. Zoo gij zeer bemind zijt bij de groote menigte, ver¬ 

laat u toch niet (§ 568) op haar oordeel, o. 1. 2, 63. — 5. De meeste 

menschen, vertrouwende op hun aangeboren talent, bedenken, wat zij 

zeggen zullen en zeggen het tegelijkertijd. Cic. de orat. 2, 103. 

§ 444. a) 1. In denzelfden nacht waarin Alexander geboren is, 

brandde de tempel van Diana te Ephesus af. Cic. nat. deor. 2, 69. — 

2. In den eersten Punischen oorlog is Regulus, door de Puniërs krijgs- 
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gevangen gemaakt, naar Rome gezonden (om te spreken) over het uit¬ 

wisselen der krijgsgevangenen. Cic. off. 1, 39. 

b) 1. Divitiacus zeide: dat het binnen weinige jaren (zoover) komen 

zou, dat alle (Galliërs) uit het gebied van Gallië verdreven werden. 

Caes, Gall. 1, 31, 11. — 2. Agamemnon heeft met geheel Griekenland 

in tien jaren ternauwernood ééne stad ingenomen. Nep. Epam. 5, 6. — 

3. Hij zeide, dat gene binnen drie of ten hoogste vier dagen zou om- 

komen. Cic. Mil. 26. 

c) 1. Tien dagen nadat men begonnen was het materiaal voor het 

maken van de brug bijeen te brengen, werd het leger (er) over gevoerd. 

Caes. Gall. 4, 18, 1. — 2. Twee dagen nadat dit geschied was, gebeurde 

er plotseling een ongeluk. Caes. civ. 1, 48, 1. 

d) Het kan niet ontkend worden, tenzij wij de geheele geschiedenis ten 
onderste boven (willen) keeren, dat gedurende vele eeuwen het orakel te Delphi 
waarheid gesproken heeft. Cic. div. 1, 38. 

§ 445. a) 1. Plato stelde de rede in het hoofd, als in eenen burcht, 

den toorn plaatste hij in de borst. Cic. Tusc. 1, 20. — 2. De censor 

had een beeld van de Eendracht laten maken en dat op eene openbare 

plaats opgericht. Cic. dom. 130. — 3. Laat ons hier in de schaduw 

gaan zitten. Cic. leg. 2, 7. — 4. (Er was te Agrigentum) een zeer 

schoon beeld van Apollo, op welks dij met zilveren lettertjes de naam 

van Myro geschreven was (te lezen stond). Cic. Verr. 5, 93. — 5. In 

de balken worden posten van vijf voet hoogte ingeslagen. Caes. civ. 

2, 10, 2. 
6. Hij laat de beschikkingen van Caesar in koper graveeren. Cic. 

Phil. 1, 16. — 7. Gij zult zeker die wettelijke bepalingen in koper laten 

graveeren. o. 1. 1, 26. 

§ 446. a) Hij kan in het oordeelen niet streng zijn, die niet wil, 

dat anderen gestrenge rechters zijn jegens hem zelven. Cic. Manil. 38. 

b) 1. De zonsverduisteringen, en evenzoo die (§ 480a [418]) der 

maan, worden over vele jaren voorspeld. Cic. div. 2, 17. — 2. Het 

aantal der vijanden neemt bij den dag toe. Cic. Catil. 1,5. — 3. T Is 

onbeschaafden volken eigen, bij den dag te leven. Cic. de orat. 2, 169. 

§ 447. a) d) 1. Dikwijls is er ook onder een smerigen mantel wijsheid. 
Cic. Tusc. 3, 56. — 2. Caesar stelde zijne troepen geheel onder aan den voet 
van den heuvel op. Caes. Gall. 7, 49, 1. 

b) a) L. Mummius bracht vele steden van Achaje en Boeotië onder de 
heerschappij en de macht van het Romeinsche volk. Cic. Verr. 2, 55. 

b) 1. Tegen zonsondergang trokken de onzen zich in het legerkamp terug. 
Caes. Gall. 2, 11, 6. — 2. Onmiddellijk na dien brief is terstond die van u 
voorgelezen. Cic. epist. 10, 16, 1. 

§ 448. b) Over tichelsteenen heen worden huiden getrokken. Caes. civ. 2, 10, 6. 
§ 449. b) 1. Men behoort te strijden voor de vrijheid, voor het vaderland. 

Cic. Tusc. 4, 43. 
2. U gold de nacht voor dag. Cic. Pis. 53. — 3. Alle zingenot is, wanneer 

het voorbijgegaan is (§ 597). gelijk niets. Cic. Phil. 2, 56. 
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4. De Helvetiërs oordeelden, dat zij in verhouding tot hun groot aantal een 
te beperkt grondgebied bezaten. Caes. Gall. 1, 2, 5. 

5. a) Brutus droeg eenen (van bloed) druipenden dolk voor zich uit. Cic. 
Phil. 3, 20. 

b) 1. Bij de Galliërs is in vergelijking met de grootte hunner lichamen de 
kleine gestalte der Romeinen in minachting. Caes. Gall. 2, 30, 4. — 2. Hij kon 
van droefheid niet spreken. Cic. Planc. 99. 

§ 450. Antiochus, de koning van Azië, kreeg, nadat hij door Scipio over¬ 
wonnen was. bevel slechts tot aan den Taurus toe te regeeren. Cic. Deiot. 36. 

§ 451. 1. De soldaten doodden een groot deel (der vijanden) met 

het zwaard (§ 464). *Caes. Gall. 2, 23, 1. — 2. Hij beweert, dat men 

met geld alles gedaan kan krijgen. Cic. Verr. 4, 155. — 3. Labienus 

maakt Caesar door middel van boden bekend, wat er zijns inziens 

gedaan moet worden. Caes. Gall. 7, 87, 5. — 4. Caesar liet door het 

legioen dat hij bij zich had, een muur optrekken van het meer van 

Genève tot aan het Juragebergte. o. 1. 1, 8, 1. -- 5. Met geld, met 

soldaten, en, wat het meest ontbrak, met wapenen hielpen zij onze 

veldheeren. Cic. Phil. 12, 10. 

§ 452. 1. De natuur heeft de oogen met zeer dunne vliezen bekleed 

en beschut. Cic. nat. deor. 2, 142. 2. God heeft de wereld met 

goederen vervuld. Cic. Tim. 5. — 3. Deze zaak vervulde Alcibiades 

met kommer. Cic. Tusc. 3, 77. — 4. Atticus’ vader liet zijn zoon onder¬ 

wijzen in alle wetenschappen waarmede de jeugd bekend gemaakt moet 

worden. Nep. Att. 2. — 5. De Sueben, van jongs af aan geen plicht 

of tucht gewend, doen in ’t geheel niets tegen hun zin. Caes. Gall. 4, 

1, 9. — 6. Uit die provincie (Sicilië) worden wij met koren gevoed en 

onderhouden. Cic. Verr. 4, 11. — 7. (De Brittanniërs) die meer in het 

binnenland wonen, leven van melk cn vleesch. Caes. Gall. 5, 14, 2. — 

8. De Numidiërs voedden zich meestal met melk en vleesch van wilde 

dieren. Sail. lug. 80, 7. 

§ 453. 1. De Venëti (een Keltisch volk) overtreffen de overige 

(Kelten) in kennis van en ondervinding in de zeevaart. Caes. Gall. 3, 

8, 1. — 2. In Syrië munten de Chaldaei door hunne kennis der sterren 

en de schranderheid van hunnen geest (§ 464) uit. Cic. div. 1, 91. — 

3. Griekenland overtrof ons in allerlei wetenschappen. Cic. Tusc. 1, 3. — 

4. Het is voor den staat nuttig, dat er edellieden zijn, hunne(f) voor¬ 

ouderen waardig. Cic. Sest 21. 

§ 454. 1. Indien wij den oorlog nalaten, zullen wij nooit vrede ge¬ 

nieten. Cic. Phil. 7, 10. - - 2. Orgetorix zeide, dat het (voor de Hel¬ 

vetiërs) gemakkelijk was, zich van de heerschappij over geheel Gallië 

meester te maken. Caes. Gall. 1, 2, 2. — 3. Velen gebruiken de wel¬ 

daden der góden verkeerd. Cic. nat. deor. 3, 70. 

§ 455. 1. Voor geen geld kon hij dat stuk lands koopen. Cic. leg. 

agr. 2, 82. — 2. Eriphyle verkocht voor goud het leven van haar man. 

Cic. inv. 1, 94. — 3. Caelius huurde, daar het huis van zijn vader ver 

van de markt verwijderd was, op den Palatijnschen heuvel een huis 
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voor geen hoogen prijs. Cic, Cael. 78. — 4. (De Germanen vreezen,) 

dat zij, door eene vaste gewoonte (om op een bepaald stuk land te 

blijven wonen) gebonden, den lust in het oorlogvoeren zullen verwisselen 

met den landbouw. Caes, Gall. 6, 22, 3. 

Aanm. 1. Ik verkoop het mijne niet duurder dan de overigen, misschien 
zelfs goedkooper, doordat (§ 559, 3) mijn voorraad grooter is. Cic. off. 
3, 51. — 2. Voor grof geld hebt ge het land verkocht. Vgl. Cic. Verr. 4, 90. 

§ 456. 1. De sterren volbrengen hunnen kringloop (§ 663) met eene 

wonderlijke snelheid. Cic. rep. 6, 15. — 2. Zoo mij iets overkomt, zal 

ik met een kalm en bereid gemoed sterven. Cic. .Catil. 4, 3. 

3. Niet dat moet door ’t gerecht beoordeeld worden, of Clodius ge¬ 

dood is, maar (of het) terecht of ten onrechte (geschied is). Cic. Mil. 

31. — 4. Op tweeërlei wijze, óf door geweld óf door bedrog, kan er 

onrecht geschieden. Cic. off. 1, 41. 

Axs^a. 1. 1. Laat ons liever met waardigheid vallen, dan met schande 
in slavernij leven. Cic. Phil. 3, 35. 

2. Ik althans begin altijd met groote vrees te spreken. Cic. Cluent. 51. 
3. Ik heb Brutus gezien; met hoeveel smart van mijnen kant, kan ik 

niet zeggen! Cic. Phil. 1, 2. — 4. Hoe dikwijls en met hoeveel smart heb 
ik Marcellus gezien! Cic. Marcell. 16. — 5. Met vele tranen kwam hij tot 
mij. Cic. Suil. 48. 

§ 457. a) 1. Aristoteles, een man van zeer grooten aanleg, kennis 

en redenaarstalent, verbond de wijsbegeerte met de welsprekendheid. 

Cic. Tusc. 1, 7. — 2. Er was tusschen Labienus en den vijand eene 

rivier met zeer steile oevers en moeilijk over te trekken. Caes. Gall. 6, 7, 5. 

b) 1. Plato was buitengewoon zoetvloeiend van taal. Cic. div. 1, 

78. — 2. Xanthippe zeide het openlijk, dat zij Socrates altijd met het¬ 

zelfde gelaat uit zijn huis had zien gaan en er in terugkeeren. Cic. 

Tusc. 3, 31. 

c) De Britten hebben lang haar en elk deel van het lichaam ge¬ 

schoren, behalve het hoofd en de bovenlip. Caes. Gall. 5, 14, 3. 

§ 458. Bij ons is hij zeker niet, noch met zijne ziel, noch met zijn lichaam. 
Cic. Phil. 12, 23. 

§ 459. 2) 1. Ook zonder (geschreven) wet is een slecht geweten eene straf. 
Publil. E 21. 

2. Caesar was, zonder dat ik het eenigszins verdiende, van mij afkeerig. 
Cic. Sest. 39. 

3) Wat hebt gij mij-zelf in tegenwoordigheid van mijn schoonzoon durven 
zeggen? Cic. Pis. 12. 

4) Zonder dat gij het wist, heeft hij zijn heil in de vlucht gezocht. Caes. 
civ. 2, 32, 8. 

§ 464. 1. De Pythagoreërs hadden de gewoonte hunnen geest van 

de inspanning van het denken tot kalmte te brengen door gezang en 

snarenspel. Cic. Tusc. 4, 3. — 2. De vijanden gingen op de vlucht. 

Caes. Gall. 1, 53. — 3. De Germanen zijn van eene ontzaglijke 

lichaamsgrootte. Vgl. o. .1. 1, 39, a. 
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4. Eigen booze gedachten en kwaad geweten jagen iederen (booze) 

schrik aan. Cic. S. Rosc. 67. 
§ 465. 1. Bij het aanbreken van den dag was de top van den berg 

bezet door Labiënus. Caes. Gall. 1, 22, 1. — 2. Zulk eenen grooten 

oorlog bereidde Cn. Pompeius in het einde van den winter voor, onder¬ 

nam hij in het begin van de lente en beëindigde hij in ’t midden van 

den zomer. Cic. Manil. 35. — 3. De wiskundigen toonen ons overtuigend 

aan, dat de aarde, midden in het heelal gelegen, als het ware (slechts) 

de plaats van een punt inneemt. Cic, Tusc. 1, 40. 

§ 466. 1. De vierde stad in Syracuse (§ 472, zin 1) is die, welke, 

omdat zij het laatst gebouwd is, Neapolis (Nieuwstad) genoemd wordt. 

Cic, Verr. 5, 119. — 2. Nooit streden zij in gesloten gelederen, maar 

(steeds) verspreid en met groote tusschenruimten. Caes, Gall. 5, 16, 4. — 

3. Den wijze alleen valt dit ten deel, dat hij niets tegen zijn wil doet, 

niets met smart, niets gedwongen. Cic, parad. 5, 34. — 4. Deze cirkels 

deelen elkander midden door. Cic, fat. 15. 

Aanm. 2. 1. De bekende L. Piso Frugi stelde het eerst eene wet voor 
op de knevelarij. Cic, Verr. 4, 195. — 2. Deze staatsregeling heeft in de 
eerste plaats eene groote mate van gelijkheid, dan ook van hechtheid. Cic, 
rep. 1, 69. — 3. (Aristoteles zegt,) dat Lysias eerst als leermeester in de 
theorie der welsprekendheid opgetreden is; dat hij daarna redevoeringen 
voor anderen is gaan schrijven. Cic, Brut. 48. — 4. Hun verzoek wordt 
ingewilligd, ofschoon Vercingetorix het eerst ontried, (maar) daarna toegaf. 
Caes. Gall. 7, 15, 6. 

5. Eerst heeft P. Decius de vader, eenige jaren later de zoon zich voor 
het heil van het Romeinsche volk opgeofferd. Cic. Sest. 48. 

§ 468. 3) De wet is de onderwijzing van het goede en de afwering 

van het slechte. Cic. nat. deor. 2, 79. 

4) 1. Wat is zoo zeer gemeengoed als de lucht voor de levenden 

en de aarde voor de dooden? Cic. S. Rosc. 72. — 2. De wijze her¬ 

denkt met genoegen het verleden, en het tegenwoordige geniet hij zóó, 

dat hij opmerkt, hoe groot het is en hoe aangenaam. Cic. fin. 1, 62. 

§ 469. 1. Aan een geacht man, maar niet meer in gunst staande 

dan Cn. Calidius, heeft hij het zilver teruggegeven. Cic. Verr. 5, 44. — 

2. Iemand die meer geschikt is voor die zaak dan ik, zult gij zeker niet 

vinden. Cic. Att. 9, 11a, 2. 

Aanm. 2. Het kwaad is verder verspreid dan men meent. Cic. Catil. 4, 7. 
Aanm. 3. l. Zij konden onmogelijk meer dan 10 maten uit een morgen 

lands halen. Cic. Verr. 4, 113. — 2. De legerplaats was niet verder dan 
8000 passen verwijderd. Caes. Gall. 5, 53, 7. — 3. De legerplaats strekte 
zich over eene breedte van meer dan 8000 passen uit. o. 1. 2, 7, 4. 

4. (Dionysius) overleed meer dan 60 jaren oud. Nep. reg. 2, 3. 

§ 470. Ik heb twee brieven van u ontvangen. Ik zal dus eerst den 

eersten beantwoorden. Cic. Att. 15, 13, 1. 
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§ 470a. 1. Het betoog is meer gemakkelijk dan noodzakelijk. Cic. Phil. 13^ 
32. — 2. Deze redenaar is meer scherpzinnig dan sierlijk. Cic, opt. gen. 6. 

§ 471. 1. Alles wat afwezig is, grijpt meestal het gemoed der 
menschen nog al hevig aan. Caes. Gall. 7, 84, 5. — 2. Dat jaar was 
de graanoogst in Gallië tengevolge van de droogte tamelijk schraal 
(schraler dan gewoonlijk) uitgevallen, o. 1. 5, 24, 1. — 3. Wie te veel 
spreekt is ineptus, zegt men. Cic. de orat. 2, 4, 17. — 4. De ouderdom 
is van nature wat praatziek. Cic. Cato 55. 

Aanm. 1. ’t Komt mij voor dat Isocrates een redenaar van te groot talent 
is, dan dat hij met Lysias mag worden vergeleken. Cic. orat. 41. 

§ 472. 1. Men zegt, dat de stad Syracuse uit vier zeer groote 
steden bestaat. Cic. Verr. 4, 118. — 2. Uw brief was mij zeer welkom. 
Cic. epist. 10, 4, 1. 

3. Het volk der Sueben is verreweg het grootste en oorlogzuchtigste 
van alle Germanen. Caes. Gall. 4, 1, 3. — 4. De Centuripini vormden 
verreweg den grootsten staat van geheel Sicilië. Cic. Verr. 5, 50. — 
5. Protagoras, misschien de grootste sophist van zijn tijd, werd op bevel 
der Atheners uit de stad verbannen. Cic. nat. deor. 1, 63. — 6. Miltiades 
stond èn door den roem zijner voorvaderen èn door zijn eigen bescheiden¬ 
heid in het allerhoogste aanzien. Nep. Milt. 1, 1. 

Aanm. l. 1. lugurtha wapent eene zoo groot mogelijke legermacht. Sall. 
lug. 13, 2. — 2. Het geheugen moet geoefend worden door zooveel mogelijk 
geschriften zoowel van ons zelven als van anderen letterlijk van buiten te 
leeren. Cic. de orat. 1, 157. 

Aanm. 2. d) In iedere kunst is het beste altijd het zeldzaamste. Cic. 
fin. 2, 81. 

b) 1. Naarmate een mensch beter is, naar die mate denkt hij minder 
licht, dat anderen slecht zijn. Cic. ad Q. fr. 1, 1, 12. 

2. Hoe grooter het zingenot is, des te meer brengt het den geest uit zijn 
evenwicht. Cic. parad. 15. 

§ 473. 1) 1. ClodiUs deed niets tegen mij uit haat tegen mijn per¬ 
soon, maar uit haat tegen gestrengheid, uit haat tegen het gemeenebest. 
Cic. har. resp. 5. — 2. Gij hebt eenen aanvoerder, die aan u denkt en 
zich zelf vergeet. Cic. Catil. 4, 19. 

2) 1. Crito heb ik niet kunnen overtuigen, dat ik van hier wegvliegen 
zal en niets van mij achterlaten (woorden van Socrates in de gevan¬ 
genis). Cic. Tusc. 1, 103. — 2. Wie onzer is behoorlijk opgevoed, in 
wiens hart niet zijne opvoeders in dankbare herinnering leven? Cic. 

Planc. 81. — 3. Het is onzeker, hoe lang het leven van ieder onzer 
zal zijn. Cic. Verr. 3, 153. 

§ 473a. 1. Uwen broeder prijs ik in de overige zaken; in deze 
eene moet ik hem berispen. — 2. (Caesar beproefde de stad Novio- 
dunum) onderweg bij verrassing te nemen, omdat hij hoorde, dat ze van 
verdedigers ontbloot was, maar kon (haar) wegens de breedte der gracht 
niet stormenderhand veroveren. Caes. Gall. 2, 12, 2, 
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§ 474. a) 1. In geene enkele wet van ons zal men vinden, dat 
eene misdaad met ballingschap gestraft is. Cic. Caecin. 100. 

2. Ik heb gezworen, dat door mijn toedoen alleen de staat behouden 
is. Cic, Pis. 6. 

Aanm. 1. Het vaderland is de gemeenschappelijke vader van ons allen. 
Cic. Catil. 1. 17. 

Aanm. 2. Onze voorouders bebouwden met ijver hunne eigene akkers, 
zij waren niet tuk op die van anderen. Cic, S. Rosc. 50. 

b) Een of ander toeval verijdelde zijn plan. Cic, off. 3, 33. 

§ 475. 1. Gepast, duidelijk en sierlijk te spreken, aan die studie heb 
ik mijn leven besteed. Cic, off. 1, 2. — 2. Wasch uwe handen en eet 
(mede). Cic, de orat. 2, 246. 

§ 476. 1. De (ingebeelde) deugd is eigenlievend. Cic, Lael. 98.— 
2. Het staat leelijk over zich zelf den mond vol te hebben. Cic, off. 1, 
137. — 3. De Veneti gaven zich zelven en al het hunne aan Caesar 
over. Caes, Gall. 3, 16, 3. -4. Toen Alexander Clitus, zijnen vriend, 
gedood had, kon hij nauwlijks de handen van zich zelven afhouden. 
Cic, Tusc. 1, 79. 

Aanm. l. l. De wijsheid is nooit over zich zelve ontevreden. Cic. o. 1. 
5, 54. — 2. Tegenover deze groote legermacht was voor Datames alle hoop 
alleen in hem zelven gelegen en in de natuurlijke gesteldheid der plaats. 
Nep. Dat. 8, 3. 

Aanm. 2. 1. Caesar bevrijdde met een leger, door hem zelven bijeenge¬ 
bracht, den staat van hen die als *t ware een pest waren. Cic. Phil. 14, 4. — 
2. Tegen den wil zijner medeburgers heeft hij de opperheerschappij verkregen. 
Cic. Brut. 281. 

§ 477. 1. Een overlooper van Pyrrhus (§ 629) beloofde den senaat, 
dat hij den koning vergif zou geven en hem dooden. Cic. off. 1, 40. — 
2. Dionysius bepaalde, dat zijne dochters hem met gloeiende notedoppen 
baard en haar zouden afbranden. Cic, Tusc. 5, 58. 

3. Terwijl Cincinnatus ploegde, werd hem bericht, dat hij tot dictator was 
benoemd. Cic. Lael. 56. — 4. Zie § 428, zin 1. 

§ 478. 1. Hannibal is door zijn eigen medeburgers uit de stad verbannen. 
Cic. Sest. 142. — 2. Laten de snoodaards ophouden den consul in zijn eigen 
huis te belagen. Cic. Catil. 1, 32. 3. Zij gaven aan de overwonnen vijanden 
hun eigendom terug. Cic. leg. agr. 1, 19. — 4. Zijn eigen booze daad en zijn 
eigen gewetensangst kwelt lederen (booze) het meest, zijn eigen misdaad jaagt 
een ieder (van hen) voort en maakt hem zinneloos. Cic. S. Rosc. 67. — 5. De 
rechtvaardigheid is de gezindheid der ziel die een ieder het zijne geven wil. 
Cic. fin. 5, 65. 

Aanm. l. God kent gij uit zijn werken. Cic. Tusc. 1, 70. 

Aanm. 2. Zij konden op zich zelf zonder Sulla niets doen. Cic. Suil. 67. 
Aanm. 3. Ariovistus antwoordde, dat, wat Caesar’s aankondiging aan 

hem betrof, dat hij het onrecht, den Aeduers aangedaan, niet ongestraft 
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zou laten, (hij toch bedenken mocht) dat niemand met hem zonder zijn 
eigen verderf (te bewerken) had gestreden. Caes. Qall. 1, 36, 6. 

Aanm. 4. Jugurtha zond gezanten tot den consul, om alleen voor hem 
en zijne kinderen levensbehoud te vragen, maar al het andere aan het 

Romeinsche volk over te geven. Sall lug. 46. 

§ 4781. Zij zagen elkander aan. Cic. Catil. 3, 18. 
2. De een was den ander tot hulp (Zij hielpen elkander). Caes, Gall. 5, 44, 14. 

§ 479. 1. Mij is noch dat boek (waarvan gij nu spreekt) bekend, 

noch die (andere drie waarvan vroeger sprake was); maar dit is mijne 

schuld. Cic, Brut. 133. — 2. Vele van die boomen (die gij daar bij u 

ziet) zijn eigenhandig door mij geplant. Cic. Cato 59. 

AANM. 1. 1. De bekende Appius Caecus heeft de via Appia aangelegd. 
Cic. Mil. 17. — 2. Schoon is het (bekende woord) van Solon, 't welk hij 
in een zeker versje zegt, dat hij oud werd, terwijl hij bij den dag nog 
veel aanleerde. Cic. Cato 50. 

Aanm. 2. Dat alleen vrees ik, dat sommigen de bijzondere vriendschap 
met Jugurtha van den rechten weg afvoert. Sall. lug. 14, 20. 

Aanm. 3. Zorg, dat gij boven Cato zelfs hem niet stelt, dien Apollo, 
zooals gij zegt, voor den wijste hield: van dezen worden de daden, van 
genen (slechts) de woorden geprezen. Cic. Lael. 10. 

Aanm. 4. 1. Zie § 428 a), zin 2. — 2. Gij hebt mij weliswaar per brief 
over Capua geraadpleegd, maar hetzelfde zou ik geantwoord hebben over 
Casilinum. Cic. epist.. — 3. De oudgedienden zijn wel dapper, maar al te 
woest. o. 1. 12, 29. — 4. Men zegt dat er vele boekwerken in het Latijn 
zijn, zonder overleg geschreven door de Epicureërs, voortreffelijke men- 
schen, maar niet voldoende onderlegd. Cic. Tusc. 1, 6. — 5. Ik heb over 
den staat gesproken, wel minder vrij dan mijne gewoonte (is), maar toch 
vrijer dan het dreigende gevaar vorderde. Cic. Phil. 5, 19. 

§ 480. a) 1. Iemand die openlijk onze tegenstander (§ 621 en 

§ 629) is, kan men gemakkelijk, door op zijne hoede te zijn, ontwijken. 

Cic. Verr. 2, 30. — 2. De ziel (§ 464) verwondert zich niet over die 

dingen die zij altijd ziet, noch zoekt naar de reden daarvan. Cic. nat. 

deor. 2, 96. — 3. Wij hebben zooveel moed, Quirieten, dat wij voor 

niemands vermetelheid wijken. Cic. Catil. 3, 28. 

b) Onze Ennius was zeer bevriend met den ouderen Africanus; 

daarom meent men ook, dat deze in marmer uitgehouwen op het graf 

der Scipio’s geplaatst is. Cic. Arch. 22. 

Aanm. 1. Gelukkig hij, die der dingen oorzaak heeft kunnen onder¬ 

zoeken. Verg. georg. 2, 490. 

Aanm. 2. l. Boeien, en dat wel eeuwige, zijn uitgevonden tot eene 
bijzondere straf voor eene goddelooze misdaad. Cic. Catil. 4, 7. 

2. Gij, mijn zoon Marcus, die reeds een jaar lang Cratippus hoort, en 
dat nog wel te Athene, moet wel rijk zijn in lessen van de wijsbegeerte. 
Cic. off. l, 1. 

Aanm. 3. Sommigen besteden al te veel ijver aan duistere en tevens 

onnoodige zaken. o. 1. 1, 19. 
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§ 480a [418]. 1. De uitvindingen van het noodige zijn ouder dan die van 
het genot. Cic. orat. 185. 

2. Geene snelheid is er, welke met die der ziel kan wedijveren. Cic, Tusc. l, 43. 

§ 481. 1. Lucretia doodde zich zelve. Cic. fin. 2, 66. — 2. Ik heb 
geene behoefte aan een geneesmiddel, ik troost mij zelven. Cic. Lael. 
11. — 3. Eilieve, vertroost toch u zelven niet. Cic. leg. agr. 2, 77. — 
4. Maak, dat gij zeer nauwlettend u zelven bewaakt. Cic. epist. 9, 14, 8. 

§ 482. Tot vele zaken zijn de boeken van Xenophon zeer nuttig; 
leest ze daarom, bid ik u, ijverig. Cic. Cato 59. 

Aan.M. 1. 1. Groot is de kracht van het geweten; zij toch, die er geen 
acht op geven, verraden zich zelven. Cic. Catil. 3, 27. — 2. Wat zijn dat 
voor goederen, bij wier bezit men toch nog diep ongelukkig zou kunnen 
zijn! Cic. Tusc. 5, 45. 

Aan.w. 2. Tirannen worden (slechts) in schijn vereerd, wel beschouwd 
maar voor een tijd. Indien zij namelijk eens gevallen zijn - zooals meestal 
gebeurt—, dan ziet men, hoe arm zij geweest zijn aan vrienden. Cic. Lael. 53. 

§ 483. 1. Laat ieder zich oefenen in die kunst, die hij geleerd heeft. 
Cic. Tusc. 1, 41. — 2. De begeerten die van de natuur uitgaan, laten 
zich licht vervullen. Cic. fin. 1, 53. — 3. Ik heb den brief dien gij aan 
denzelfde gezonden hebt. Cic. Verr. 2, 78. 

4. Daar Agamemnon het schoonste wat in zijn rijk dat jaar geboren 
was, aan Diana had gewijd, offerde hij Iphigenia. Cic. off. 3, 95. 

Aanm. 1. Ieder prijst slechts zooveel, als hij hoopt na te kunnen doen. 
Cic. orat. 24. — 2. Wat ieder te beurt gevallen is, dat moet hij houden. 
Cic. off. 1, 21. 

§ 484. Meendet gij, Piso, dat gij te Capua consul waart, de stad, in welke 
eens de zetel van den trotschen overmoed was, of te Rome, den staat, in 
welken alle consuls vóór u aan den senaat gehoorzaamd hebben? Cic. red. 
in sen. 17. 

§ 485. 1. Bij het juiste inzicht, dat u kenmerkt, zal niets u ontgaan. Cic. 
epist. 11, 13, 1. — 2. Den rijkdom aan gedachten en woorden hebt gij met de 
kennis, die u eigen is, wel opgemerkt. Cic. Cael. 45. — 3. Ik zou met mijne 
gewone weekhartigheid en zachtheid nooit aan zijne tranen en beden weerstand 

hebben kunnen bieden. Cic. Suil. 18. 
4. Gij zult naar de mate van uw eigen inzicht wel zien, wat het best gedaan 

kan worden. Cic. epist. 10, 27, 2. — 5. Mij schijnt, met het oog op zijne ver¬ 
metelheid en onzinnigheid in andere zaken, zelfs dit niet verwonderlijk. Cic. 

Verr. 2, 6. 

Aanm. Er waren in het geheel twee wegen waarlangs zij uit hunne 

woonplaats gaan konden. Caes. Gall. 1, 6. 

§ 486. Socrates schijnt (dit is eene uitgemaakte zaak) het eerst de wijsbegeerte 
op het dagelijksche leven overgebracht te hebben (§ 660, A. 2). Cic. ac. 1, 15. 

§ 487. 1. Wie van de Karthagers stond in beleid hooger dan Han- 
nibal? Cic. Sest. 142. — 2. Welke plaats in geheel Griekenland was 
zóó heilig, dat er ook nog maar één enkel beeld over is? Cic. prov. 
7. — 3. Welke naam was ooit beroemder op de wereld? Cic. Manil. 
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43. — 4. Wat is de bedoeling der wet? Cic. dom. 53. — 5. Wie van 
ons is een volksvriend: gij of ik? Cic, Rab. perd. 11. — 6. De Arar 
vloeit uit in de Rhóne met een ongelooflijk zwakken stroom, zóó, dat 
men met de oogen niet beoordeelen kan, in welke richting hij stroomt. 
Caes, Gall. 1, 12, 1. 

Aanm. 1. 1. Welke Griek heeft ooit een blijspel geschreven, waarin de 
slaaf die de eerste rol speelde, niet een Lydiër was? Cic. Flacc. 65. — 
2. Welke plaats heeft een zóó sterke bezetting gehad, dat zij veilig was? 
Cic. Manil. 31. 

Aanm. 2. 1. De geheele beslissing van den strijd hing van de snelheid 
af, (namelijk daarvan) wie van beide partijen het eerst de bergengten 
(§ 662) zou bezetten. Caes. civ. 1, 70, 1. — 2. Caesar voerde uit beide 
legerplaatsen zijne troepen naar buiten. Caes. Gall. 1, 50, 1. 

§ 488. 1. Hij gaf te kennen, dat hij iets gehoord had Cic, Suil. 
81. 2. Hij ontkent, dat hij iets gehoord heeft. Cic. Phil. 12, 3. — 
3. Hij schijnt eerder eenige eer, dan straf waardig te zijn. Cic. inv. 2, 
107. — 4. Het is moeilijk, niet den een of ander, onrecht, ook maar 
één voorbij te gaan. Cic. p. red. in sen. 30. — 5. Of niemand is wijs 
geweest, óf, indien iemand, Cato. Cic. Lael. 9. — 6. De besmetting 
strekt zich verder uit dan men meent. Cic. Mur. 78. — 7. Geen staat 
in geheel Azië en Griekenland heeft ooit eenig beeld vrijwillig aan wien 
ook verkocht. Cic. Verr. 5, 133. — 8. Kan er iets zekerder zijn dan 
dat? Cic. Verr. 4, 178. — 9. Zal iemand dat verdedigen? o. 1. 107. 

§ 489. 1. Zoo er nog eenige hoop over is, berust zij geheel op 
deze wet. Cic. div. in Caec. 18. — 2. Indien hij iemand iets beloofd heeft, 
dan zal dat vast en zeker gebeuren. Cic. Phil. 1, 17. — 3. Men moet 
zich moeite geven, dat er geen tweedracht onder vrienden ontsta. Cic. 

Lael. 78. — 4. Herinner u het gelaat der menschen die u aanzagen en 
bewonderden. Was er eenige onrust, eenige hartstochtelijkheid, was er iets 
anders dan matiging, dan rust? Cic. Deiot. 20. — 5. Men vrage, of er 
eenige misdaad, of er eenige wreedheid (achter) schuilt. Cic. Suil. 78. 

Aanm. 1. Indien te eeniger tijd, door de goddelooze woede (§ 672) van 
• den een of ander aangezet, die bende (van Catilina) de overhand zal ge¬ 

kregen hebben boven uw (d. i. der senatoren) aanzien en dat van den 
staat, zal ik toch nooit berouw hebben over mijne daden. Cic. Catil. 4, 20. 

§ 490. 1. 1. Laat ieder zijn gevoelen verdedigen. Cic. Tusc. 4, 7. — 
2. Ieder moet zijn eigen oordeel gebruiken. Cic. nat. deor. 3, 1. — 3. 
Zie § 387, zin 3. - 4. Hij heeft durven zeggen, dat ieder voor zich 
zelf moet zorgen. Cic. Pis. 12. — 5. Dat is een kenmerk van iemand 
die scherp redeneert, te zien, niet wat ieder zegt, maar wat ieder zeggen 
moet. Cic. Tusc. 5, 28. — 6. De besten laten zich het meest door roem¬ 
zucht leiden. Cic. Arcli. 2G. — 7. Over onzen levenswandel wordt om 
de vier jaar geoordeeld Cic. Pis 10 

2. Ieder vormde zich zijne meeningen en voegde bij dat, wat hij 
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van een ander gehoord had, ’t een of ’t ander, dat zijn eigen vrees hem 
ingaf. Caes. civ. 2, 29, 1. 

Aanm. 1. 1. Hoe weinigen zijn welsprekend, hoe weinigen bekend met 
het recht (rechtskundig). Cic. Planc. 62. — 2. Hoe weinigen zijn er, die 
zich aan droomen storen, ze begrijpen, ze zich herinneren, hoe velen 
daarentegen, die er minachting voor hebben en ze als bijgeloof van een 
zwakkeling en oud wijf beschouwen! Cic. div. 2, 125. 

Aanm. 2. l. Elk levend wezen streeft naar sommige dingen en vermijdt 
sommige dingen. Cic. nat. deor. 3, 33. — 2. Allen zijn in de vergadering 
geprezen en elk naar zijn verdiensten beloond. Liv. 38, 23, 11. 

§ 491. d) 1. Er zijn twee buitengewoon fraaie tempels, de eene van 
Ceres (Demeter), de andere van Libera (d. i. Proserpina, Ceres’ dochter). 
Cic. Verr. 5, 119. — 2. Er zijn twee gevoelens uitgesproken, 
die ik geen van beide kan goedkeuren: het eene (niet), omdat ik het 
altoos gevaarlijk oordeel; het andere (niet), omdat ik het niet geschikt 
acht in deze omstandigheden. Cic. Phil. 9, 16. — 3. Sommigen werden 
met name verbannen, anderen door vrees en gevaar verschrikt. Cic. 

Sest. 35. 
b) 1. Wij kunnen niet alles (op ons) zelven doen; de een is meer 

in dit, de ander meer in dat bruikbaar. Cic. S. Rosc. 111. 
2. Dezelfde verzen (van de Sibylla) kunnen bij de eene gelegenheid 

op deze, bij eene andere op eene andere zaak worden toegepast. Cic. 

div. 2, 111. — 3. Sommigen werden hierheen, anderen daarheen gezonden. 
Liv. 7, 39, 2. 

Aanm. l. Boos opzet is er, wanneer men iets anders doet, dan men 
voorgeeft. Cic. top. 40. 

§ 492. 1. Beiden hadden zelfvertrouwen en beiden schenen tegen 
elkander opgewassen. Caes. civ. 3, 10, 7. — 2. Eteocles en Polynices 
kwamen beiden om. 

§ 493. b) De waarheid kan in ’t geheel niet veranderen. Cic. Cael. 22. 
c) 1. Soort zoekt soort volgens het oude spreekwoord. Cic. Cato 

7. — 2. Goddelooze burgers verzamelden zich op ééne plaats. Cic. 
Phil. 14, 15. 3. Wat altijd beweegt, is eeuwig. Cic. Tusc. 1, 53. — 
(4. Het is duidelijk, dat dat eeuwig is, wat zich zelf beweegt. Cic. 
Tusc. 1, 54). 

§ 495. 1. Door de meeningen van den grooten hoop laten we ons 
medesleepen in de dwaling. Cic. leg. 2, 43. — 2. Niet gemakkelijk laat 
zich eene ware en eene geveinsde liefde onderscheiden. Cic. epist. 
9, 16, 2. 

Aanm. l® L. Piso wilde zich een ring laten maken. Cic. Verr. 5, 56. 
20 Hij liet een goudsmid op het forum roepen. 1. 1. 
30 Hij liet schepen bouwen en de oude herstellen. Caes. Gall. 5, 1, 1. 
40 Homerus laat Polyphemus met eenen ram spreken en hem zijn ge¬ 

lukkig lot prijzen. Cic. Tusc. 5, 115. 
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50 1. Waarom laat gij dezen zoo lang- ongewroken? Cic, Cluent. 172. — 
2. Zult gij u zelven nog langer voor den gek laten houden? Cic. leg. 
agr. 2, 79. 

§ 496. Aanm. 1. Toen Pausanias reeds op het punt stond van gevangen 
genomen te worden, bemerkte hij aan het gezicht van een ephoor, dat men 
hem lagen legde. Nep. Paus. 5, 1. 

§ 498. 1. Onverwijld wordt door Cicero een brief aan Caesar ge¬ 
zonden; daar (echter) alle wegen bezet zijn, worden de boden opge¬ 
vangen. Caes. Gall. 5, 40, 1. 

2. Terwijl Caesar (slechts) weinige dagen vertoefde ter wille van de pro¬ 
viand, beving plotseling het geheele leger eene vrees, zoo groot, dat zij aller 
gemoed (§ 464) in verwarring bracht, o. 1. 1, 39, 1. 

§ 499. 1. Dionysius vertrouwde (van zijne vrienden en verwanten) 
niemand, maar droeg de zorg voor zijn persoonlijke veiligheid op aan 
wat samengeloopen volk en wilde barbaren. Cic. Tusc. 5, 58. -- 2. Toen, 
toen Sicilië bloeide door macht en rijkdom, waren er aanzienlijke kunst¬ 
werken in het eiland. Cic. Verr. 5, 46. — 3. Zoolang ik bij u was, 
zaagt gij mijne ziel (ook) niet, maar dat zij in dit (mijn) lichaam was, 
begreept gij uit dat, wat ik verrichtte. Cic. Cato 79. 

§ 500. 1. Toen mijn vader Hamilcar, terwijl ik nog een kleine jongen was, 
als opperbevelhebber naar Spanje wilde vertrekken, offerde hij slachtoffers aan 
luppiter den allerhoogste. Nep. Hann. 2, 3. — 2. Wat moeten wij hooger 
schatten, het geld van Pyrrhus, dat hij Fabricius aanbood, of de zelfbeheersching 
van Fabricius, die dat geld van de hand wees? Cic. parad. 6, 48. -— 3. Deze 
rivier trachtten de Helvetiërs op vlotten en aaneengevoegde bootjes over te 
steken. Caes. Gall. 1, 12. — 4. Aarzelt ge soms op mijn bevel te doen, wat ge 
reeds uit eigen beweging doen wildet? Cic. Catil. 1, 13. 

§ 501. 1. Wanneer wij de natuur als leidsvrouw volgen, zullen we 
nooit afdwalen. Cic. off. 1, 100. — 2. Alles zullen we, indien we goed 
redeneeren, op rekening van Antonius alleen stellen. Cic. Phil. 2, 55. — 
3. Wie den waren roem wil verwerven, vervulle de plichten der gerech¬ 
tigheid. Cic. off. 2, 43. 

Aanm. 1. Het gewend-zijn aan moeiten zal allicht het verdragen van 

smarten gemakkelijker maken. Cic. Tusc. 2, 35. 
2. Dit zal men ook op vele andere plaatsen kunnen vinden, o. 1. 1, 10. 

§ 503. 1. Alexander de Macedoniër stierf in zijn drieëndertigste jaar. 
Cic. Phil. 5, 48. 

2. Vercingetorix liet zijne troepen terugtrekken en begon terstond op te rukken 
naar Alesia en beval, dat de legertros hem snel en op den voet zou volgen. 
Caesar (hem) volgende (§ 595) sloeg den dag daarna zijn legerkamp op voor 
Alesia. Dit was eene stad op den top van een heuvel gelegen; den voet van 
dezen (§ 482) heuvel bespeelden van twee kanten twee rivieren. Vóór deze stad 
strekte zich eene vlakte uit; van alle overige kanten omringden heuvels, op 
een matigen afstand gelegen, de stad. Caes. Gall. 7, 68. 
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Aanm. 1. En ook ik, toen ik zeide dat gebeuren zou hetgeen geschied 
is, voorspelde niet de toekomst. Cic. epist. 6, 1,5. — 2. Griekenland beslaat 
(slechts) eene kleine plaats in Europa en heeft die altijd beslagen. Cic. Flacc. 64. 

§ 504. 1. De Druïden zijn gewoon geen deel te nemen aan den 
oorlog en zij betalen niet gemeenschappelijk met de anderen belasting. 
Caes. Gall. 6, 14, 1. — 2. Alles is onzeker, wanneer men van ’t recht 
is afgeweken. Cic. epist. 9, 16, 1. 

§ 505. 1. Het is gedaan (Het is uit). Cic. Att. 5, 15, 1. — 2. Het 
woord ontberen zelf is reeds treurig, omdat deze beteekenis er aan ten 
grondslag gelegd wordt: hij heeft gehad, hij heeft niet (meer). Cic. 

Tusc. 1, 87. — 3. Het is gedaan met ons Trojanen, ’t is gedaan met 
Ilium en met den schitterenden roem der Teucriërs. Verg. Aen. 2, 325. 

§ 506. 1. De Menapiërs waren uit de woningen die ze over den 
Rijn hadden, verhuisd. Caes. Gall. 4, 4. 

2. Themistocles kende al de namen zijner medeburgers van buiten. 
Cic. Cato 21. 

§ 507. 1. Niet alleen is de Fortuin zelf blind, maar meestal maakt 
zij ook hen blind, die zij omarmt. Cic. Lael. 54. — 2. Scipio heeft de 
groote verwachtingen van zijne medeburgers, die ze reeds van hem 
hadden toen hij nog een jongen was, toen hij groot was geworden, 
dadelijk overtroffen. 

3. Telkens, zoodra als een onzer te Messana kwam, placht hij de 
„manddraagsters” van Polyclitus te gaan zien. Cic. Verr. 5, 5. 

§ 508. 1. Zooals gij zaait, zult gij maaien. Cic. de orat. 2, 261. — 
2. Ik zal niet eerder mijn vrees voor Karthago laten varen, voor ik ver¬ 
nomen heb, dat het verdelgd is. Cic. Cato 18. 

Aanm. l. 1. Wanneer God zelf een gegronde reden geeft (om te sterven), 
zal de wijze blijmoedig uit deze duisternis overgaan in dat licht. Cic. 
Tusc. 1, 74. 

2. Terecht of ten onrechte, (dat) zullen wij een andermaal zien (zal ons 
een andermaal blijken). Cic. ac. 2, 135. 

Aanm. 2. 1. Verander een weinig en de geheele zaak is weg. Cic. orat. 232. 
2. Een opvliegend mensch is niet altijd boos: terg hem, terstond zult gij 

hem zien razen. Cic. Tusc. 4, 54. 

§ 509. Ik heb niets aan u te schrijven; immers nieuws heb ik niets 
gehoord en op al uwe (letteren) heb ik reeds gisteren geantwoord. Cic. 

Att. 9, 19, 1. 
§ 510. 1. Al het menschelijke moet men dragelijk achten; wat toch 

zijn wij, of hoelang zullen wij ons over deze dingen nog bekommeren? 
o. 1. 12, 11. — 2. Gij moet mij zelf beminnen, niet het mijne, zoo wij 
ware vrienden zullen zijn. Cic. fin. 2, 85. — 3. Ik ben van plan den 
oorlog te beschrijven, dien het Romeinsche volk met Jugurtha, den 
koning der Numidiërs, gevoerd heeft. Sall. lug. 5, 1. — 4. Wat zou 
ik derhalve vreezen, wanneer het bepaald is, dat ik na mijnen dood 
zalig zal zijn? Cic. Cato 67. — 5. Of weet gij alleen niet, welke wetten 
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hij van plan geweest is ons allen op te leggen? Cic, Mil. 33. — 6. 
Indien de natuur niet in staat is het recht te bekrachtigen, zullen alle 
deugden vernietigd worden. Cic. leg. 1, 43. 

§ 512 (II, ö), Aanm, Door dagelijksche oefening maken de Germanen, dat 
hunne paarden eene zeer groote werkkracht bezitten. Caes. Gall. 4, 2, 2. 

§ 513. 1. Ik zou (nog) vele genoegens van het landleven kunnen 
opsommen; maar ik merk, dat het weinige, dat ik gezegd heb, reeds 
te lang geweest is. Cic. Cato 16. — 2. Reeds voorlang hadt gij, Catilina, 
op bevel van den consul ter dood gebracht moeten worden. Cic. Catil. 1, 
2. — 3. De aanzienlijkste mannen en de uitstekendste menschen hadden 
ten allen tijde aan ’t roer van den staat moeten zitten. Cic. S. Rosc. 51. — 
4. Ofschoon ik zou kunnen (kon) blijven, zal ik toch van hier vertrek¬ 
ken. Cic. Att. 13, 26, 2. — 5. Agamemnon offerde Iphigenia; hij had 
zijne belofte liever niet moeten houden, dan zulk een afschuwelijke daad 
te verrichten. Cic. off. 3, 95. — 6. Dat, wat de rede had moeten (leeren), 
leert de ervaring. Cic. Tusc. 3, 54. 

Aanm. 1. Ge hebt, zooals ge moest doen, zonder voornaam te gebruiken, 

hjiselijk, aan me geschreven. Cic. epist. 7, 32, 1. 

§ 514. 1. Hoeveel beter zou het voor Phaëthon geweest zijn, dat 
de belofte zijns vaders niet gehouden was! Cic. off. 3, 94. - 2. Het 
zou te veel zijn (allen) op te sommen, voor wie wij zien dat een roem¬ 
rijke dood wenschelijk geweest ware. Cic. Tusc. 1, 116. — 3 Dat er 
zooveel boosheid in den mensch zijn kan, zou ik nooit gedacht hebben. 
Cic. Sest. 22. — 4. Ik zou liever gewild hebben, dat dat jaar voor mij, 
dan voor mijn vaderland, noodlottig geweest ware. Cic. red. in sen. 4. 

§ 515. 1. Mij zelf zou hij bijna bedrogen hebben. Cic. Cael. 14.— 
2. Ik zou bijna vergeten hebben, wat in de eerste plaats geschreven 
moest worden. Cic. epist. 8, 14, 4. 

§ 516. 1. Wie het ook zij, die door zelfbeheersching en standvas¬ 
tigheid zielerust geniet en vrede heeft met zich zelf, die is een wijze. 
Cic. Tusc. 4, 37. — 2. Wat gij ook moogt beproeven, bedenk waar gij 
uitkomt (Wat gij begint, denk aan het einde). Publil. Q 9. — 3. Uw 
stervensuur zal komen, ’t zij gij moogt tegenstreven, ’t zij gij moogt 
haasten. Cic. Tusc. 1, 76. — 4. Er is wel geen nuchter man, die danst, 
of hij moest krankzinnig zijn. Cic. Mur. 13. 

Aanm. 2. l. Gisteren, toen ik in mijn huis bijna gedood was, heb ik 
den senaat bijeengeroepen. Cic. Catil. 2, 12. — 2. De zonnegod beloofde 
zijn zoon Phaëthon, te doen wat hij wenschte. Cic. off. 3, 94. 

3. Wat hij bijna zou gedaan hebben, indien uwe sluwheid niet er bij 
geweest was. Cic. Att. 15, 26, 4. 

§ 517. 1. Wie zou kunnen ontkennen, dat het Scipio voortreffelijk 
gegaan is? Wat heeft hij niet verkregen, dat een mensch zou hebben 
mogen verlangen? Cic. Lael. 11. — 2. Dit zou ik wel zonder eenige 
aarzeling durven verzekeren, dat de welsprekendheid de allermoeilijkste 
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zaak is. Cic. Brut. 15. — 3. Romulus zondigde, zou ik met verlof zelfs 
van Quirinus willen zeggen. Cic. off. 3, 41. — 4. Wie zou willen 
(kunnen) betwijfelen, of er in de deugd wel rijkdom is? Cic. parad. 6, 48. 

6. Wie zou ooit hebben durven denken, dat deze zoo groote oorlog 
door éénen veldheer (Pompeius) kon worden ten einde gebracht? Cic. 

Manil. 31. — 6. Na afloop van den strijd, toen voorwaar had men 
kunnen zien, hoeveel moed en hoeveel geestkracht er geweest was in 
het leger van Catilina. Sall. Catil. 61, 1. 

§ 518. 1 en 2. Mogen de góden dat onheil afwenden! Cic. Phil. 
3, 35. — 3. Och, kon ik zoo gemakkelijk de waarheid vinden, als de 
onwaarheid aantoonen! Cic. nat. deor. 1, 91. 

4. Och, dat gij, Quirieten, rijk waart aan dappere en onbaatzuchtige 
mannen! C/c. Manil. 27. — 5. Och, dat de zonen niet ontaard (en afge¬ 
weken) waren van den ernst hunner vaderen! Cic. prov. 18. — 6. Och 
hadt gij, Pompeius, toch nooit een bondgenootschap met Caesar aan¬ 
gegaan! Cic. Phil. 2, 24. 

Aanm. 1. Zoo waarlijk mogen mij de góden helpen. Cic. Att. 1, 16, 1. — 
2. Moge ik sterven, zoo ik anders schrijf dan ik meen. o. 1. 16, 13, 1. 

§ 519. d) 1. Laat ons er aan denken, dat ook jegens de laagsten 
rechtvaardigheid in acht genomen moet worden. Cic. off. 1, 41. — 
2. Laat ik hem ter wille zijn. Cic. Verr. 2, 24. — 3. Laat ons het 
vaderland liefhebben. Cic. Sest. 143. —• 4. Een ieder leere zijn eigen 
aard en aanleg kennen. Cic. off. 1, 114. — 5. Laat ons geen moeilijke 
dingen wenschèn. Cic. Verr. 5, 15. —• 6. Met geschenken moeten godde- 
loozen het niet wagen de góden te verzoenen. Cic. leg. 2, 41. 

b) 1. Men vermijde ook het zoete, dat bitter worden kan. Publil. 

D 22. — 2. Men gebruike dat goed (lichaamskrachten nl.), zoolang het 
er is; wanneer het er niet is, verlange men er niet naar. Cic. Cato 33. 

3. Waarover gij in twijfel zijt, doe dat niet. Plin. epist. 1, 18, 5. — 
4. Geef aan mijn tegenpartij dien advocaat, en geef mij er dan geen. 
Cic. de orat. 2, 280. 

Aanm. 2. 1. Indien zij (de consuls) echter zich verheugen over mijne tegen¬ 
spoeden, dan hadden zij zich toch door het gevaar der stad moeten laten 
bewegen. Cic. Sest. 54. — 2. Dat hadt gij overeenkomstig uw recht moeten 
understellen. Cic. nat. deor. 1, 89. 

§ 520. 1. Laat hen haten, als zij maar vreezen. Cic. Sest. 102. — 
2. Moge de smart ook al niet het hoogste kwaad zijn, een kwaad is zij zeker. 
Cic. Tusc. 2, 14. — 3. ’t Zij zoo: laat, als gij zoo wilt, Torquatus het 
uit eigenbelang gedaan hebben. Cic. fin. 2, 61. 

§ 521. d) 1. Wat moet ik doen, rechters, waarheen moet ik mij 
wenden? Cic. Verr. 6, 2. — 2. Toen ik dat zag, wat moest ik toen 
doen, rechters? Cic. Sest. 42. — 3. Xenophon raadpleegde Socrates, of 
hij Cyrus zou volgen. Cic. div. 1, 122. 

b) Zouden wij voor hem wijken? Zouden wij naar zijne voorwaarden 
hooren? (d.i.: Wij zullen niet enz.). Cic. Phil. 13, 6. 

WoLTJER. Lat. Gramm. 6e druk. 3A 



34* SYNTAXIS. (§§ 523—524fl) 

§ 523. 1. Gij moogt het hem zelf zeggen. Cic, Att. 5, 1, 4. — B 

2. Gij moogt bij u zelf nagaan, hoevele en hoe groot de beschuldi- B 

gingen zijn. Cic. Pis. 87. -- 3. Uit overdaad moet hebzucht ontstaan. B 

Cic. S. Rosc. 75. — 4. Van zaakkennis moet eene rede overvloeien. B 

Cic. de orat. 1, 20. ■ | 

Aanm. 1. 1. Laat allen mompelen, ik zal zeggen, wat ik meen. Cic. de ■ 
orat. 1, 195. — 2. Laat ieder praten wat hem lust, men behoeft het niet ■ 
te gelooven. Cic. Phil. 1, 33. — 3. Laat alle wijsgeeren van den tweeden ■ 
rang te hoop loopen, nooit zullen ze zoo keurig iets uiteenzetten. Cic. V 

Tusc. 1, 55. I 
Aanm. 2. Ge moet erg uw best doen, dat ze over mij schrijven. Cic. fl 

Att. 11, 8, 1. B ï 
Aanm. 3. l. (Caesar) vraagt (Divitiacus), dat hij een eind maken zou aan B 

zijn smeeken. Caès. Gall. 1, 20, 5. — 2. Ik zou wel willen, dat gij wijs ■ 
en dapper van gemoed waart. Cic. epist. 9, 2. — 3. De senaat besloot, I 
dat de consuls er voor zorgen zouden, dat de staat niet benadeeld werd. B I 
Sal. Catil. 29, 2 en Caes. civ. 1, 7, 5. B 

§ 524. 1. Ik vraag, hoe hij dit heeft kunnen weten. Cic. Mil. 46. — B 

2. Zij zullen vragen, of het waar is. Cic. Phil. 2, 32. — 3. Ik vraag u, B 

of gij niet van zeer arm rijk geworden zijt. Cic. Vatin. 29. — 3. Hij B 
vraagt, of het misschien vacantie was. Cic. off. 3, 59. — 4. Indien hij B 
u vroeg, of gij misschien nog meer verlangdet, wat zoudt gij ant- ■ 
woorden? Cic. ac. 2, 80. — 5. Zien wij niet hoe knapen zich verheugen, B 

dat ze iets weten, hoe ze er naar haken het anderen te vertellen? Cic. B 
fin. 5, 48. — 6. Niet hoeveel voordeel ieder aanbrengt, maar hoeveel B 
ieder waard is, moet men beoordeelen. Cic. Brut. 257. — 8. De sophisten B 
verklaarden openlijk, dat zij leerden, hoe de zwakste zaak door het B 
redeneeren de sterkste worden kan. o. 1. 30. — 9. ’t Is van zeer groot H 

belang, wie volkstribunen zijn. Cic. Planc. 13. B 

Aanm. 4. Ik weet niet hoe ('t komt, maar) zoolang ik (Plato’s Phaedo) K 
lees, stem ik toe, (doch) wanneer ik het boek neerleg (§ 507), valt geheel H 
die toestemming weg. Cic. Tusc. 1, 24. H 

§ 524ö [§ 554]. 1. Agamemnon twijfelt niet, of binnen korten tijd K 

zal Troje vallen. Cic. Cato 31. — 2. Orgetorix zeide, dat zonder twijfel B 

van geheel Gallië de Helvetiërs de grootste macht hadden. Caes. Gall. B 
1, 3, 6. — 3. Wie kan (§ 517) er aan twijfelen, of in deugd rijkdom B 
gelegen is? Cic. parad. 6, 48. B 

A.an.m. 2. 1. Wie weet niet, dat er drie soorten van Grieken zijn? Cic. B 
Flacc. 27. — 2. Hij meende niet te moeten dralen met den beslissenden strijd. B 
Caes. Gall. 3, 23, 7. B 

Aan.m. 4. 1. Aarzelt niet, dezen eenen alles toe te vertrouwen. Cic. B 
Manil. 49. — 3. Zoodat wij vast besloten zijn, iets te vermijden (wat) met B 
gevaar (verbonden is), dat we ook zouden vermijden indien het heilzaam B| 
was. Cic. Att. 10, 8, 5. BI 

4. Zie § 539, Aanm. BI 

I 
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§ 525. 1. Toen Alexander op ’t Sigeïsch voorgebergte bij den graf¬ 

heuvel van Achilles stond (§ 506), zeide hij: O gelukkige jongeling, 

die als lofredenaar van uwe dapperheid eenen Homerus hebt gevonden! 

Cic, Arch. 24. — 2. De consul Caninius was verwonderlijk waakzaam, 

daar hij in zijn geheele consulaat den slaap niet gezien heeft. Cic, 
epist. 7, 30, 1. — 3. Een geslepen vleier wordt niet zeer licht herkend, 

daar hij immers ook door tegen te streven dikwijls nog vleit. Cic, Lael. 

99. — 4. Zijn broeder staat aan 't hoofd der bende, aangezien hij bui¬ 

tenslands dapper heeft gestreden. Cic, Phil. 5, 30. 

§ 526. De wijze meent, dat de nakomelingschap hem aangaat, ofschoon 

hij van haar geen bewustzijn hebben zal. Cic, Tusc. 1, 91. 

§ 527. 1. Er zijn er velen, die den een iets ontnemen om het een 

ander te schenken. Cic. off. 1, 43. —2. (De natuur) voegde den mensch 

de rede toe, opdat door haar de lusten geregeld zouden worden. Cic, 
nat. deor. 2, 34. — 3. (Artaxerxes) had (aan Themistocles) de stad 

Magnesia gegeven, opdat zij hem brood zou verschaffen, Lampsacus 

(echter), om er zijn wijn uit te trekken, en Myüs, opdat hij daaruit zijn 

toespijs zou hebben. Nep, Them. 10, 3. 

§ 528. 1. Eenen geheel volmaakten redenaar, aan wien in ’t geheel 

niets ontbreekt, zou men Demosthenes kunnen noemen. Cic, Brut. 35. — 

2. De menschen hebben eene scherpzinnige rede, die (= zoodat zij) zoowel 

de oorzaken als de gevolgen der dingen ziet. Cic, fin. 2, 45. 

3. Xenophon slaat een kalmer toon aan en (een) die niet den gloed heeft 
van den redenaar. Cic. de orat. 2, 58. 

§ 529. 10 1. Ik ben iemand, die nooit iets om mij zelf eerder 

dan ter wille mijner medeburgers gedaan heb. Cic. epist. 5, 21, 2. — 

2. Gij moet iemand zijn, die zich van het gezelschap der goddelooze 

burgers afzondert, o. 1. 10, 6, 3. — 3. Welk huis staat zóó vast, welke 

staat is zóó hecht, dat hij niet door haat en tweedracht geheel te gronde 
kan worden gericht? Cic, Lael. 23. 

20 1. Er zijn wijsgeeren en er zijn er geweest, die oordeelden, dat 

de góden in ’t geheel geen bestuur hebben over de menschelijke zaken. 

Cic. nat. deor. 1, 3. — 2. Niet zonder overleg, noch toevallig zijn wij 

geschapen, maar er was inderdaad eene zekere macht, die zorg droeg 

voor het menschdom. Cic, Tusc. 1, 118. — 3. Er is niets, dat ons zoo 

ongelukkig maakt, als goddeloosheid en misdaad. Cic, fin. 4, 66. — 

4. Wie is er, die dat betwijfelt? Cic. Cluent. 49. 

5. Niemand is er, die niet inziet, dat die staat in verval komt, waar 

de gewezen vonnissen weder vernietigd worden. Cic. Verr. 6, 12. — 

6. Er bestaat geen enkel wezen, dat niet zijn aard behoudt van ’t begin 

tot het einde. Cic. fin. 4, 32. — 7. Was er wel iemand, die niet weende? 

Cic. Verr. 6, 121. — 8. Ik beweer, dat er op geheel Sicilië geen enkel stuk 

vaatwerk geweest is, dat Verres niet heeft weggenomen. Cic. Verr. 5, 1. 

30 1. Gij hebt reden u te verblijden. Cic. Verr. 3, 190. — 2. Hij 

had niets te antwoorden. Cic. Mur. 26. 
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Aanm. 2. 1. De wijsheid is het alleen, die de droefheid uit de ziel kan 
verdrijven. Cic. fin. 1, 43. — 2. De vriendschap is het eenige in mensche- 
lijke dingen, over het nut waarvan allen het eens zijn. Cic. Lael. 86. 

§ 530. 4^ 1. Wie bescheiden gehoorzaamt, schijnt waardig te zijn 
eenmaal te bevelen. Cic. leg. 3, 6. — 2. Caesar had Rufus geschikt 
geoordeeld, om hem met een opdracht naar Pompeius te zenden. Caes. 
civ. 3, 10, 2. 

§ 531. 1. Van de Attische redenaars, althans van hen wier ge¬ 
schriften algemeen erkend zijn, zijn Pericles en Alcibiades de oudste. 
Cic. de orat. 2, 93. — 2. Zoo zeer muntte Aristides uit door onbaat¬ 
zuchtigheid, dat hij alleen sedert menschenheugenis, voor zoover wij 
althans gehoord hebben, de rechtvaardige bijgenaamd is. Nep. Arist. 1, 2. 

§ 532. Socrates placht hem te verwenschen, die het eerst het nut van het 
recht gescheiden had. Cic. leg. 1, 33. 

§ 533. Socrates placht te zeggen, dat alle menschen in hetgeen zij weten 
welsprekend genoeg zijn. Cic. de orat. 1, 63. 

Aanm. 2. Aristoteles beweert, dat bij de rivier de Hypanis, die aan 
den kant van Europa in den Pontus uitstroomt, diertjes geboren worden 
die (slechts) éénen dag leven. Cic. Tusc. 1, 94. 

§ 535. b) 10 1. Is Aristides niet daArom uit zijne vaderstad verbannen, omdat 
hij al te rechtvaardig was? Cic. Tusc. 5, 10. — 2. Damocles bezwoer den tiran, 
hem te laten heengaan, daar hij niet langer gelukkig wilde w'ezen. o. 1. 5, 62. 

Aanm. l. a) 1. Hij kwam terug, omdat hij, naar hij zeide, ik weet niet w^at 
vergeten had. Cic. off. 1, 40. — 2. Dumnorix begon op alle mogelijke manieren 
te smeeken, dat hij in Gallië achter zou mogen blijven, deels, omdat hij, 
niet gewend te varen, bang was voor de zee, deels, omdat hij naar zijn 
zeggen door gewetensbezwaren gebonden was. Caes. Gall. 5, 6, 3. 

b) Hij las den brief voor, dien, naar hij zeide, ik hem geschreven had. 

Cic. Phil. 2, 7. 
20 1. Niemand heeft ooit eenen (Romeinschen) redenaar bewonderd, omdat 

hij Latijn sprak. Cic. de orat. 3, 52. 
2. De vuistvechters zuchten, wanneer zij hunne met leder en ijzer bekleede 

vuisten doen neerkomen, niet omdat zij pijn hebben of den moed laten zinken, 
maar omdat door het uitstooten van dit geluid het geheele lichaam ingespannen 
wordt en de slag heviger aankomt. Cic. Tusc. 2, 56. — 3. Onze voorouders 
wilden niet, dat een slaaf tegen zijnen heer zou worden ondervraagd, niet 
omdat de waarheid (zóó) niet kon worden gevonden, maar omdat het hun 
onwaardig voorkwam. Cic. Mil. 59. 

§ 536. 1. Het geheugen vermindert, indien men het niet oefent. Cic. Cato 
21. — 2. Niets is eervoller, dan het geld te minachten, wanneer men het niet 
heeft, wanneer men het heeft, het tot weldadige doeleinden (§ ó62) te besteden. 
Cic. off. 1, 68. 

Aanm. l. l. Indien wij er genoegen in scheppen, wanneer we (over de 
wijsbegeerte) schrijven, wie is er dan zóó naijverig, dat hij ons daarvan 
af wil brengen? Indien we ons echter inspannen, wie is er. die een grens 
wil stellen aan den ijver van een ander? Cic. fin. 1, 3. 

2. (De vijanden) trachtten een deel van hun troepen over te voeren met 
het plan om, indien ze konden, de sterkte te veroveren, indien ze niet 
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konden, de akkers te plunderen. Caes. Gall. 2, 9, 4. — 3. Indien hij mij 
de gunst die ik vraag, geven zal, neem ik zijn voorwaarde aan, anders 
zal ik zelf mijne gedragslijn bepalen. Cic. Att. 9, 15, 1. 

§ 538. 1. Indien gij kunt, bevrijd mij. Cic, Brut. 21. — 2. Indien 
ik kan, zal ik het doen. 1. 1. — 3. Indien het zalige leven verloren kan 
worden, kan het niet zalig zijn. Cic. fin. 2, 86. — 4. Als Fabius ge¬ 
boren is, toen de hondsster opging, zal Fabius niet in de zee sterven. 
Cic, fat. 12. — 5. Als wij den oorlog achterwege laten, zullen wij nooit den 
vrede genieten. Cic, Phil. 7, 19. — 6. Een dag of liever een uur brengt, 
indien men niet op zijne hoede is, dikwijls groote onheilen, o. 1. 3, 2. 

Aanm. Indien zij zich niet kunnen staande houden, laten zij dan vallen. 
Cic. Catil. 2, 21. 

§ 539. 1. Ik zou niet kunnen, indien (gesteld dat) ik het wilde. 
Cic, Brut. 287. — 2. Indien hij dat zeide, zou hij vreesachtig schijnen. 
Cic. Caecin. 8. — 3. Welke weldenkende zou aarzelen voor het vaderland 
in den dood te gaan, indien hij het (daardoor) van nut zal zijn? Cic. 

off. 1, 57. — 4. Indien iemand met gezonde zinnen een zwaard bij u 
ter bewaring had gegeven, en het, wanneer hij krankzinnig (geworden) 
was, terugvroeg, zou teruggeven verkeerd, niet-teruggeven plicht zijn. 
o. 1. 3, 95. 

Aanm. De wijze aarzelt niet, indien het zoo beter is, uit het leven te 
scheiden. Cic. fin. I, 62. 

§ 540 [541], Waarom derhalve zou èn Camillus getreurd hebben, wan¬ 
neer hij geloofd had, dat dit na ongeveer driehonderd en vijftig jaar gebeuren 
zou, en zou ik treuren, indien ik geloofde, dat met tienduizend jaar een of 
ander volk zich meester zal maken van onze stad? Cic. Tusc. 1, 90. 

§ 541 [540]. 1. Indien wij niets anders zochten dan de góden vroom 
te vereeren, zou alle vrees voor de macht en den toorn der góden ver¬ 
dreven zijn. Cic. nat. deor. 1, 45. 2. Neoptolemus zou Troje niet 
hebben kunnen innemen, indien hij naar Lycomedes, die onder vele 
tranen zijne reis trachtte (§ 500) te verhinderen, had willen hooren. Cic. 

Lael. 75. — 3. Ik zou (lit niet doen, indien het niet noodig ware. Cic. 

S. Rosc. 83. - 4. Gij zoudt Azië verloren hebben, indien de fortuin u 
niet Cn. Pompeius toegezonden had. Cic. Manil. 45. 

Aanm. l. Gij hebt hem met smaad overladen, dien gij als eenen vader 
moest vereeren, indien er eenige kinderlijke eerbied in u was. Cic. Phil. 2, 99. 

Aanm. 2. Indien gij in de provincie waart toegelaten, zoudt gij haar dan 
niet aan Caesar in handen gespeeld hebben? Cic. Lig. 23. 

Aanm. 3. l. Indien hij er zóó over gedacht had, zou het zeker wen- 
schelijker geweest zijn voor Milo zijn hals aan Clodius te geven. Cic. Mil. 
31. — 2. Ik zou verder afgedwaald zijn, indien ik mij niet ingehouden 
had. Cic. leg. 1, 52. 

§ 542. 1. Ijzer, koper, goud en zilver zouden niet uit de aarde gegraven worden 
zonder den handenarbeid van menschen. Cic. off. 2, 13. — 2. Iemand is on¬ 
schuldig: toch is hij niet buiten verdenking. Cic. S. Rosc. 55. — 3. Let op, dan 
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zult gij terstond begrijpen. Cic. Verr. 3, 57. — 4. Ik vrees, omdat gij afwezig 
zijt, die met uwen raad mij zoudt te hulp komen. Cic. Att. 5, 22, 3. — 5. Wat 
Caesar nooit zou gedaan, noch toegestaan hebben, dat wordt nu uit zijn (ver- 
valscht) dagboek voor den dag gehaald, o. 1. 14, 13, 6. 

§ 543. 1. Velen zetten alle recht en eerlijkheid op zijde, als zij 
maar macht verwerven. Cic, off. 3, 82. — 2. Indien de boer maar niet 
meer dan tienden betaalt, is het hem voordeelig, dat de tienden zoo 
hoog mogelijk zijn. Cic, Verr. 4, 147. 

§ 545. a) 1. Ofschoon het door den vijand gezegd werd, meenden 
zij het toch niet in den wind te moeten slaan. Caes, Gall. 5, 28, 1. — 
2. Ofschoon zij vijanden zijn, wil ik toch, omdat zij (ook) burgers zijn, 
dat zij herhaaldelijk gewaarschuwd worden (§ 577, A. 2). Cic, Catil. 2, 27. 

b) 1. Ook indien Flaminius aan de vogelteekens gehoor hadde 
gegeven, zou toch hetzelfde gebeurd zijn. Cic. div. 2, 21. — 2. Alle mis¬ 
dadige en goddelooze menschen zijn ballingen, ook indien ze hun land 
niet hebben moeten verlaten. Cic, parad. 31. 

§ 546. 1. Hoe geleerd hij ook is, toch zal ik naar hem niet hooren. 
Cic, Phil. 13, 6. — 2. Hoe weinig de zaak mij ook bevalt, toch verzet 
ik mij niet. Cic, Verr. 4, 209. 

Aanm. 1. Ofschoon ik toestem, dat de uitslag van den oorlog onzeker 
is, toch moet een beslissende slag geleverd worden. Cic. Phil. 10, 20. 

2. Gesteld echter dat ik genen niet voor zoo strenge rechters houd: is 
er iemand, die dit niet reeds lang heeft vastgesteld en geoordeeld? Cic. 
Verr. 4, 143. 

§ 547. 1. Verwacht niet van mij argumenten, alsof iets twijfelachtig 
ware. Cic, Verr. 6, 139. — 2. Alsof hij door mijne schuld zijne goederen 
verloren heeft, zoo vijandig is hij jegens mij. Cic. Sest. 111. — 3. De 
Sequaners beefden voor de wreedheid van Ariovistus in zijne afwezig¬ 
heid, alsof hij persoonlijk tegenwoordig ware. Caes. Gall. 1, 32, 4. 

Aanm. 1. Alsof wij niet zagen, dat Cn. Pompeius zoowel door zijne 
eigene deugden als door de ondeugden van anderen groot is! Cic. Manil. 67. 

Aanm. 2. Ik zou wel willen, dat gij zijne zaak zóó ter hand naamt, 
alsof het mijn belang ware. Cic. epist. 2, 14, 1. 

§ 548. Aana\. 2. Zij eischen dat van de instellingen der voorvaderen niet 
worde afgeweken. Cic. Verr. 3, 38. 

§ 548r2. 1. Daarom zijn wij allen slaven der wetten, opdat wij vrij 
zouden kunnen zijn. Cic. Cluent. 146. — 2. Men moet eten om te leven, 
niet leven om te eten. Rhet. Her. 4, 39. — 3. Hij had de versterking 
doorgetrokken tot aan de rivier, opdat de soldaten daardoor vrijer en 
zonder gevaar water zouden kunnen halen. Caes. civ. 3, 66. — 4. De 
vader van M. Crassus benam zich zelf het leven, om niet levend zijnen 
vijand als overwinnaar te zien. Cic. Sest. 48. 

§ 549. a) 1. De senaat droeg aan ,Cn. Pompeius op, toe te zien, dat 
het gemeenebest geen schade leed. Cic. Mil. 70. — 2. Zorg, dat gij 
een man zijt. Cic. Catil. 3, 12. — 3. Men moet er voor zorgen, dat er 
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geen tweedracht kom onder vrienden. Cic, Lael. 78. — 4. Caesar 

maakte, dat hij den koning (van Egypte) in zijne macht had. Caes, civ. 

3, 109, 6. — 5. Wie in de renbaan loopt (§ 378), moet alle krachten 

inspannen (§ 662) om te overwinnen. Cic. off. 3, 42. - - 6. Ik raad u 

aan, bij uwe meening te blijven. Cic. Manil. 69. — 7. Wat drijft den 

mensch aan, onmatig te zijn? Cic. Sest. 134. — 8. Caesar beveelt den 

soldaten schepen te bouwen. Caes. civ. 1, 54, 1. — 9. Dumnorix weet 

van de Sequaners te verkrijgen, dat zij de Helvetiërs door hun gebied 

laten trekken. Caes. Gall. 1, 9, 4. — 10. (Caesar) raadt (den Allobrogen) 

aan, van zijne vriendschap alles te verwachten. Caes. civ. 3, 60, 1. — 

11. (De wet der twaalf tafelen) staat toe, dat men des nachts eenen 

dief mag dooden. Cic. Tuil. 47. — 12. Themistocles haalde het volk 

over, eene vloot van honderd schepen te laten bouwen. Nep. Them. 

2, 2. - 13. De meetkundigen zijn gewoon te vorderen, dat sommige 

dingen hun (zonder bewijs) toegegeven worden. Cic. off. 3, 33. — 

14. Aan de kolonisten die haar raadpleegden, gaf de Pythia den raad, 

dat zij zich Miltiades tot bevelhebber zouden nemen. Nep. Milt. 1, 3. — 

15. Ik verzoek u dringend, dat gij hem helpt. Cic. epist. 13, 66, 2. 

Aanm. 2. 1. Ik bid u, Aziatische getuigen, dat gij zelf Azië beschrijft. 

Cic. Flacc. 65. 
2. Wij bidden de góden, dat uwe plannen voor den staat heilzaam zijn 

mogen. Cic. epist. 11, 3, 4. 

Aanm. 4. l. Overweegt of het niet eervoller is onder hunne leiding te 
dwalen, dan onder dezen leermeester kennis op te doen. Cic. Balb. 64. — 
2. Overweegt of het wel noodig is alles te gelooven. Cic. div. 2, 31. 

b) 1. Ik zal aan de uwen zeggen, dat zij mijn boek afschrijven en het u sturen. 
Cic. epist. 12, 17, 2. — 2. Simonides kreeg eene boodschap om te voorschijn 
te komen: dat er twee jongelingen aan de deur stonden, die hem dringend 
naar buiten riepen. Cic. de orat. 2, 353. 

§ 550. 1) 1. Atticus verzette er zich tegen, dat er voor hem een 

standbeeld zou worden opgericht. Nep. Att. 3, 2. — 2. Men meent, dat 

het aan de aanhangers van Pythagoras verboden was, zich met boonen 

te voeden. Cic. div. 1, 62. 

2) 1. De hooge leeftijd verhindert ons niet, de beoefening van vele 

dingen aan te houden tot aan den hoogsten ouderdom. Cic. Cato 60. — 

2. Isocrates ontbraken twee dingen om in ’t publiek te spreken: zelfver¬ 

trouwen en eene (goede) stem. Cic. rep. 3, 42. 

3) De Germanen hadden niet weerhouden kunnen worden hunne 

werpschichten tegen de onzen te slingeren. Caes. Gall. 1, 47, 2. 

Aanm. 2. 1. In de taal kunnen er twee fouten zijn (die maken), dat 
zij geen Latijn is: eene verkeerde woordvoeging (§ 668) en een verkeerd 
gebruikt woord. Rhet. Her. 4, 17. — 2. Deze reserve kwam te hulp (om 
tc beletten), dat het geheele leger vernietigd werd. Caes. civ. 3, 70, 1. 

§ 551. 1. Ik vrees, dat ik in den kerker zal moeten huizen. Cic. leg. 

agr. 2, 101. — 2. Hij vreesde, dat hij zou worden veroordeeld door het 
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laatste woord van een stervenden slaaf. Cic. Cluent. 187. — 3. Hij loopt 

gevaar te verliezen, wat hij verworven heeft. Cic. Mur. 55. 

4. Hij vreesde, dat hij dien (storm) niet zelf met eigen middelen 

zou kunnen weerstand bieden. Cic. Planc. 96. 

5. Caesar begon de haven van Brundisium te blokkeeren, uit vrees 

(§§ 595 en 597), dat Pompeius niet van oordeel zou zijn Italië te moeten 

opgeven. Caes. civ. 1, 25, 4. — 6. Ik behoef niet te vreezen, dat Verres 

niet den kruisdood waardig geoordeeld zal worden. Cic. Verr. 6, 171. — 

7. Of vreesden zij, dat zoovelen (nog) niet éénen zouden kunnen 

overmeesteren? Cic. Cael. 67. 

Aanm. 2. Caesar aarzelde aan zulk eenen machtigen stroom zijn leger 
bloot te stellen. Caes. civ. 1, 64, 4. 

§ 552. 1. Iphicrates had ’t voorkomen van een gebieder, zoodat hij 

door zijn uiterlijk alleen reeds een ieder bewondering voor zich inboe¬ 

zemde. Nep. Iph. 3, 1. - 2. Hij was door vele zware wonden uitgeput, 

zoodat hij zich niet meer op de been kon houden. Caes. Gall. 2, 25, L 

§ 552a. 10 1. Zulk een groote storm stak er plotseling op, dat 

geen schip den koers kon houden. Caes. Gall. 4, 28, 2. — 2. Toen 

Hannibal op weg was naar Etrurië, wer& hij door zulk eene zware oog¬ 

ziekte aangetast, dat hij later zijn rechteroog nooit weer even goed 

heeft (kunnen) gebruiken. Nep. Hann. 4, 3. 

30 1) 1. ’t Kan gebeuren, dat iemand goed denkt, maar wat hij denkt, 

niet beschaafd kan uitdrukken. Cic. Tusc. 1, 6. 2. ’t Gebeurde, dat in 

éénen nacht alle Hermesbeelden die in de stad Athene waren, werden 

neergeworpen. Nep. Alc. 3, 2. — 3. Wanneer is het voorgekomen, dat 

niet geoorloofd was, wat geoorloofd is? Cic. Cael. 48. — 4. Divitiacus 

de Aeduer (zeide), dat het binnen weinige jaren zoover zou komen, dat 

alle (Galliërs) uit het gebied van Gallië verdreven zouden worden en 

alle Germanen den Rijn zouden overtrekken. Caes. Gall. 1, 31, 11. — 

5. ’t Is te Syracuse de gewoonte, dat, zoo er over de eene of andere zaak 

een voorstel in den raad komt, ieder die wil zijn gevoelen zegt; niemand 

wordt bij name opgeroepen. Cic. Verr. 5, 142. ^ 6. Hier is het de 

plaats, van de zeden onzer voorouders te spreken. Cic. Tusc. 4, 1. 

2) 1. Er bleef (niets anders) over, dan dat uit Gallië schepen moesten 

worden afgewacht. Caes. civ. 1, 29. — 2. Blijft (dus), dat hij door dezen 

niet is gedood. Cic. inv. 1, 45. — 3. Daar komt bij, dat de ziel des te 

gemakkelijker uit deze (lagere) lucht ontwijkt, omdat niets sneller is 

dan de ziel. Cic. Tusc. 1, 43. 

Aanm. 1. 1. In den Timaeus van Plato maakt de duisterheid der zaken, 
niet die der woorden, dat men het betoog niet vat. Cic. fin. 2, 15. — 2. Ik 
kan niet nalaten het te gelooven. — 3. Slechts één is er tot nog toe sedert 
de stichting van Rome geweest — mogen de onsterfelijke góden geven, dat 
er geen tweede komt! —, aan wien de staat zich geheel overgaf: L. Sulla. 
Cic. Verr. 4, 81. — 4. Dit maakt, dat het niet noodzakelijk is over dezelfde 
dingen als het ware steeds een les op te dreunen. Cic. fin. 4, 10. 
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5. Er blijft over, (er naar te streven,) dat ik niets onbezonnens zeg. 
Aanm. 3. 1. Het is er verre van af, dat hij de bewijsgronden der wijs- 

geeren zou gelooven. Cic. ac. 1, 117. — 2. Zóó weinig willen wij, dat 
men niet tegen ons zal schrijven, dat wij het in tegendeel vurig verlangen. 

Cic. Tusc. 2, 4. 

§ 553. 10. 1. Het kon niet anders, of Cleomenes moest gespaard 

worden. Cic, Verr. 6, 104. — 2. ’t Scheelde niet veel, of ook de soldaten 

werden uit de legerplaats verdreven. Caes. civ. 2, 35, 4. — 3. Ik kan 

niet nalaten u dagelijks te schrijven. Cic. Att. 12, 27, 2. — 4. Ik heb 

niets nagelaten, om Pompeius van de vereeniging met Caesar af te 

houden. Cic. Phil. 2, 23. 

20. a. 1. Nooit gaat het (§ 360 Aanm.) den Siciliërs zóó slecht, dat 

zij niet een of ander geestig en gepast woord (weten te) zeggen. Cic. 

Verr. 5, 95. — 2. Niemand was zoo traag of bang voor moeite, of hij 

meende, dat men dadelijk uit de legerplaats gaan moest. Caes. civ. 1, 69. 

b. 1. Want er is vrijwel niets, dat de menschen openlijk durven doen, 

of ze plegen daarvan ook op eene of andere wijze rekenschap te geven. 

Cic. Verr. 4, 195. — 2. Men zegt, dat te Syracuse de luchtgesteldheid 

zóó is, dat er nooit een dag geweest is, waarop de menschen niet te 

eeniger tijd de zon gezien hebben. Cic. Verr. 6, 26. — 3. Gij kunt deze 

daad niet voor slecht verklaren, zonder tegelijk te*verklaren, dat allen 

moeten omkomen. Cic. Mil. 30. —- 4. Nooit kan ik hen aanzien, 

zonder mij de verdiensten van dezen jegens mij te herinneren. Cic. 

Planc. 69. — 5. Wat kan hij zeggen, zonder te erkennen, dat hij een 

vijand is? Cic. Phil. 3, 21. 

Aanm. 2. 1. In éénen staat kunnen niet velen hun vermogen verliezen, 
zonder meerderen in hunnen val mede te sleepen. Cic. Manil. 19. — 2. Gij 
zijt gewoon te zeggen, dat er niets is, wat de godheid niet zou kunnen 
bewerken. Cic. nat. deor. 3, 92. 

§ 555. 1. Zie § 499, zin 2. — 2. Nadat rijkdom tot eer is begonnen te strek¬ 
ken, begon de deugd af te stompen. Sall. Catil. 12, 1. 

3. Zie § 561, 1, Aanm. — 2. Vóórdat ik begin voor Murena te spreken, wil 
ik nog iets voor mij zelven zeggen. Cic. Mur. 2. 

§ 557. 1. Laat ons wachten, totdat men ons vraagt. Cic. Lael. 44. — 

2. Cato was gewoon dikwijls zelfs in het raadhuis te lezen, totdat de 

raad bijeengeroepen werd. Cic. fin. 3, 7. - - 3. Caesar besloot in Gallië 

te vertoeven, totdat hij vernomen zou hebben, dat de winterkwartieren 

in staat van verdediging gebracht waren. Caes. Gall. 5, 24. 

§ 558. 1. Vóór ik nog een woord kon spreken, stond hij van zijn 

stoel op en ging heen. Cic. Verr. 5, 147. — 2. Eer de vijanden zich 

van den schrik en de vlucht konden herstellen, voerde hij het leger in 

het gebied der Suessionen. Caes. Gall. 2, 12. 

3. Alles is eerder mogelijk, dan dat óf de staat zich met menschen 

als Antonius óf menschen als Antonius zich met den staat verzoenen. 

Cic. Phil. 13, 49. 
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Aanm. De ruiters stonden in de legerplaats der vijanden, voordat dezen 
zich rekenschap konden geven, wat er gebeurde. Caes. Gall. 3, 26. 

§ 559. 10 a) 1. Wij dulden het zwijgend (§ 662), wanneer we zien, dat 

al het geld van alle volken in de handen van enkele weinigen komt. 

Cic. Verr. 6, 126. — 2. Of waart gij consul, toen mijn huis op het 

Palatium in brand stond? Cic. Pis. 26. — 3. Aldus zal men in den 

regel de plichten kunnen vinden, wanneer men vraagt, wat betaamt. 

Cic. off. 1, 125. — 4. Gij hebt zijne trouweloosheid toen ondervonden, 

toen hij zelf zich naar uwe vijanden begaf. Cic. Verr. 2, 77. — 5. Toen 

in Azië velen een groot vermogen verloren hadden, toen zonk te Rome 

het crediet. Cic. Manil. 19. — 6. Niemand uwer zal mij, wanneer ik 

hier vandaan gegaan ben, kunnen bereiken. Cic. Tusc. 1, 103. 

b\ 1. Reeds maakten (de Galliërs) zich gereed dit des nachts ten uitvoer 
te brengen, toen plotseling de vrouwen naar buiten op de straat liepen. Caes. 
Gall. 7, 26, 3. — 2. In vertrouwen op de heiligheid van het tribunaat kwam 
Sestius in den tempel van Castor, toen plotseling die bende van Clodius 
binnendrong. Cic. Sest. 79. 

2^'. 1. Wanneer een akker vele jaren gerust (braak gelegen) heeft, 

brengt hij gewoonlijk overvloediger vruchten voort. Cic. Brut. 15. — 

2. Telkens wanneer de lente begonnen was, begaf (Verres) zich aan het 

werk en op reis. Wanneer hij nu eene roos gezien had, dan begon de 

lente, naar zijn oordeel. Cic. Verr. 6, 27. 

30. 1. Door te zwijgen geeft ge toe, dat deze dingen van geen be- 

teekenis zijn. Cic. S. Rosc. 54. — 2. Toen Brutus aan zijnen collega 

Collatinus zijn ambt ontnam, kon het den schijn hebben, dat hij onrecht¬ 

vaardig handelde. Cic. off. 3, 40. — 3. Wanneer het (orakel van Apollo) 

zegt: „ken u zelven”, zegt het dit: „ken uwe ziel”. Cic. Tusc. 1, 52. 

§ 560. 10. 1. Toen Alexander Clitus, zijnen vertrouwden vriend, ge¬ 

dood had, kon hij nauwelijks de hand van zich zelven afhouden. Cic. 

Tusc. 4, 73. — 2. Toen C. Marius geopereerd werd, wilde hij niet, dat 

men hem vastbond. o. 1. 2, 53. — 3. Toen ik te Athene was, hoorde 

ik dikwijls Zeno, den Epicureër. Cic. nat. deor. 1, 59. — 4. Antigonus 

is, toen hij strijd voerde tegen Seleucus en Lysimachus, gesneuveld. 

Nep. reg. 3, 2. 

Aanm. 2. l. Op den zevenden dag werd hij (Caesar), terwijl zij onafgebroken 
voortrukten, verwittigd, dat de troepen van Ariovistus niet ver van de onze 
verwijderd waren. Caes. Gall. 1, 41, 5. — 2. Terwijl de tempel van Vesta 
in brand stond, wierp L. Metellus zich midden in den vuurpoel en ontrukte 
het Palladium aan de vlammen. Cic. Scaur. 48. 

20. 1. Daar in een eenzaam leven (§ 662) zonder vrienden altijd 

vrees voor listen en lagen heerscht (§ 662), raadt de rede zelf (ons) aan, 

vrienden te verwerven. Cic. fin. 1, 66. — 2. Daar gij naar Athene gegaan 

zijt als het ware om wetenschap in te koopen, mijn beste Cicero, is 

het eene schande met ledige handen terug te komen. Cic. off. 3, 6. 
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Aanm. 3. 1. Tegen mijnen invloed bracht hij beschuldiging in, daar hij 
zeide, dat de senaat niet naar eigen meening, maar naar mijnen wil be¬ 
sluiten nam. Cic. Mil. 12. — 2. Daar hij ontkent, dat er iets eeuwigs is, 
neemt hij daarmede de godheid niet geheel en al weg? Cic. nat. deor. 1, 
29. — 3. Daar hij zeide, dat zingenot het hoogste goed is, gaf hij blijk 
van weinig inzicht. Cic. fin. 1, 26. 

30. 1. Ofschoon men Socrates gemakkelijk uit de gevangenis kon 

laten ontsnappen, wilde hij (dat) niet. Cic. Tusc. 1, 71. 2. Ofschoon 

alle gymnasiën bezet zijn door wijsgeeren, willen toch hunne hoorders 

liever de werpschijf dan den wijsgeer hooren. Cic, de orat. 2, 21. 

§ 561. 1. Al wat hij had, had hij (alleen) door onderwijs. Cic. 

Brut. 268. 2. Gij hebt mij een grooten dienst bewezen, dat gij mij 

T boek van Serapion gezonden hebt. Cic. Att. 2, 4, 1. — 3. Immers ook 

Deianira wilde Hercules geen leed doen, toen zij hem het onderkleed 

(geverfd met het bloed van den centaur) gaf. Cic, nat. deor. 3, 70. - 

4. Zoolang zij (Artemisia) geleefd heeft, heeft zij in rouw geleefd. Cic, 

Tusc. 3, 75. — 5. Wie Antonius ten onder gebracht zal hebben, die 

heeft een einde gemaakt aan den oorlog. Cic, epist. 10, 19, 2. 

Aanm. 1. Zob lang hij kon, bood hij dapper weerstand. Caes. Gall. 4, 
12, 5. — 2. Wat gij wildet, hebt gij verkregen. Cic. Verr. 5, 37. — 3. Wat 
hij wilde, had hij gezegd. Nep. Lys. 4, 3. — 4. Opdat de lessen der wijs¬ 
begeerte niet (uit mijn geheugen) zouden wegslijten, vernieuwde ik ze, 
toen ik er de gelegenheid toe had, door lectuur. Cic. ac. 1, 11. — 5. Dat 
heb ik gedaan, zoolang, het mocht; ik heb het nagelaten, voor zoover het 
niet mocht. Cic. Phil. 3, 33. 

I 

§ 562. 1. 1. Wij gebruiken onze ledematen, voordat wij geleerd hebben 

tot welk nuttig doel wij ze hebben. Cic, fin. 3, 66. — 2. Ik vind het zeer 

onaangenaam, dat ik niet weet, waar ik u zien zal. Cic, epist. 3, 6, 5. 

2. 1. Dit zou Epicurus zeker niet zeggen, zoo hij geleerd had, 

hoeveel tweemaal twee is. Cic, nat. deor. 2, 49. — 2. Hij wist niet, wat 

hij antwoorden zou. Cic, Verr. 3, 66. 3. Allen wachtten af, wat hij 

wel doen zou. o. 1. 6, 161. 4. Lentulus, plotseling door het bewust¬ 

zijn van zijne misdaad zijne tegenwoordigheid van geest verliezende, 

toonde, hoe groot de macht is van een kwaad geweten. Cic. 

Catil. 3, 11. 

Aanm. 2. 1. Vercingetorix spoort de Galliërs aan, ter wille der gemeen¬ 
schappelijke vrijheid de wapenen op te vatten, (en) bezweert hen trouw te 
blijven. Caes. Gall. 7, 4, 4. — 2. Toen de Aeduers zich zelven en hunne 
bezittingen tegen de Helvetiërs niet konden verdedigen, zonden zij gezanten 
tot Caesar om hulp te vragen, o. 1. 1, 11, 2. 

Aanm. 3. Servius Tullius zorgde er voor, wat altoos in den staat als 
regel gehouden moet worden, dat de meesten (in getal) niet den meesten 

invloed hebben. Cic. rep. 2, 32. 
§ 563. 1°. 1. Cicero zegt, dat enz.: zie § 501, ó) zin 1. — 2. Hij antwoordde 

dat hij hun geen oorlog zou aandoen, wanneer zij jaarlijks de schatting betaalden. 
Caes. Gall. 1, 37, 5. 
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2°. 1. Roscius meent, dat hij gemakkelijk zijne armoede zal dragen, indien hij 
(maar) van deze on waardige verdenking bevrijd mag zijn. Cic. S. Rosc. 128. — 
2. Tot Caesar kwamen gezanten, om te beloven, dat zij zouden doen, wat hij hun 
bevelen zou. Caes. Gall. 4, 22, 1. 

§ 564. 1. Cato de oude zeide, dat hij zich verwonderde, dat een waarzegger 
niet lachte, wanneer hij een anderen waarzegger zag (§ 507). Cic. div. 2, 51. — 
2. De Atheners zonden (gezanten) naar Delphi om (het) te raadplegen, wat zij in 
hunne omstandigheden doen zouden. Nep. Them. 2, 6. 

3. T Komt mij voor, dat ik genoegzaam heb aangetoond, hoeveel de mensche- 
lijke natuur (de mensch) alle levende wezens te boven gaat. Cic. nat. deor. 2, 153. 

§ 565. 1. Indien hij dat echter geweigerd had, twijfelt gij (dan nog), of men 
geweld tegen hem gebruikt zou hebben? Cic. Sest. 62. 

2. Daardoor, dat gij dit afkeurt, toont gij, hoedanig een consul gij in dien 
tijd geweest zoudt zijn, indien dat soms eens gebeurd ware. Cic. Pis. 14. — 
3. Of kan iemand er wel aan twijfelen, of Q. Ligarius, indien hij in Italië had 
kunnen zijn, van hetzelfde gevoelen zou zijn geweest? Cic. Lig. 34. 

§ 566. 1. Wij hebben van nature niet zulk eenen aanleg ontvangen, 

dat wij voor spel en scherts (schijnen) (§661, A. 2) geschapen (te) zijn. 

Cic, off. 1, 103. — 2. Verres heeft drie jaren lang Sicilië zóó geteisterd 

en te gronde gericht, dat het op geenerlei wijze in zijn ouden staat kan 

worden hersteld. Cic. Verr. 1, 12. — 3. Aristides overleed in zóó groote 

armoede, dat hij ternauwernood de kosten zijner begrafenis heeft nage¬ 

laten. Nep. Arist. 3, 2. - 4. Welk volk ter wereld heeft zulk een ernst 

gehad, dat hij met dien van onze voorouders zou kunnen vergeleken 

worden? Cic. Tusc. 1, 2. 

§ 567. 1. Schrijf mij dagelijks over alles; wanneer er niets mocht 

zijn (§ 501 Aanm.) te schrijven, dan moet gij mij dat schrijven. Cic. 

Att. 4, 8^, 4. — 2. Diogenes, de Cynische wijsgeer, beval dat men hem 

onbegraven zou wegwerpen. Zijne vrienden (vroegen) daarop: Voor de 

vogels en de wilde dieren dus? Volstrekt niet, zeide hij, maar gij moet een 

stok bij mij leggen, waarmede ik ze verdrijven kan. Cic. Tusc. 1, 104. 

3. De Vestaalsche maagden moeten in de stad het eeuwige vuur op 

den haard van den staat onderhouden. Cic. leg. 2, 20. — 4. Voor de 

consuls moet het heil van het volk ook de hoogste wet zijn. o. 1. 3, 8. 

A.anm. 2. Maak, dat gij goeden moed hebt en goede hoop. C. ad Q. fr. 
1, 2, 16. 

§ 568. 1. Twijfel daaraan niet, dat hetgeen het voegzaamste is, mij 

ook het naast aan het hart liggen zal. Cic. Att. 7, 3, 2. — 2. Zelfs gij, 

rechters, vreest den dood niet. Cic. Tusc. 1, 98. — 3. Stel in eens 

anders kwaad niet uwe vreugde. Publil. 72. - 4. Doe niets uit gunst, 

laat u niet door medelijden bewegen. Cic. Mur. 65. 

5. Aarzel niet. Cic. Lig. 37. — 6. Wilt (toch) het onmogelijke niet. 
Cic. Phil. 7, 25. 

Aanm. 2. Een lijk, zegt de wet der twaalf tafelen, mag niet in de stad 
begraven of verbrand worden. Cic. leg. 2, 58. 
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§ 570. 1. Het is moeilijk te zwijgen, wanneer men pijn heeft. Cic, 

Suil. 31. — 2. C. Gallus had er genoegen in, de zons- en maansver¬ 

duisteringen lang te voren te voorspellen. Cic. Cato 49. 

3. Is het niet beter stom te zijn dan te zeggen wat niemand begrij¬ 

pen kan? Cic. Phil. 3, 22. — 4. Men zal niet meer onzijdig mogen zijrf. 

Cic. Att. 10, 8, 4. - 5. Niet begeerig te zijn is (staat gelijk met) geld 

(bezit). Cic. parad. 51. 

1. 1. Het staat leelijk (over) zich zelf te roemen. Cic. off. 1, 
137. — 2. Het geeft pas, met verrijking van de Latijnsche taal, dat deel 
der wijsbegeerte-„ethiek” te noemen. Cic. fat. 1. 

Aanm. 2. 1. Dat is juist het alleronrechtvaardigste, loon te vragen voor 
rechtvaardigheid. Cic. leg. I, 49. 

2. Voor eenen geleerde is leven denken. Cic. Tusc. 5, 111. 
Aanm. 3. 3. Aristo en Pyrrho zeiden, dat er tusschen „uitstekende ge¬ 

zondheid genieten” en „zeer ernstig ziek zijn” in ’t geheel geen verschil 
bestond. Cic. fin. 2, 43. 

§ 571. 1. De tegenstanders durfden niet tegenspreken. Cic. Verr. 

3, 59. — 2. Hij begon te bedenken, wat hij doen zou. Cic. Verr. 2, 

141. — 3. Men begon steenen tegen den muur te werpen. Caes. Gall. 

2, 6, 2. — 4. De vader dacht erover, zijnen zoon te onterven. Cic. S. 

Rosc. 53. — 5. Caesar besloot oorlog te voeren met de Germanen. 

Caes. Gall. 4, 6, 5. — 6. Oude redevoeringen worden door de meesten 

niet meer gelezen. Cic. Brut. 123. — 7. Onze voorouders hadden reeds 

van de stichting der stad af geleerd koningen te gehoorzamen. Cic. 

Phil. 3, 9. — 8. Ik vraag nu niet om welke oorzaak. Cic. S. Rosc. 53. — 

9. De Stoïcijnen kunnen niet kwaad worden. Cic. de orat. 3, 65. — 

10. Aarzelt niet de vrijheid te verdedigen. Cic. leg. agr. 2, 16. — 11. 
Welk onderscheid is er tusschen eenen meeneedige en een leugenaar? 

Wie gewoon is te liegen, heeft zich aangewend meeneedig te zijn. Cic. 

Q. Rosc. 46. — 12. Hij vreest iets te doen of te zeggen, dat weinig 

manlijk schijnt. Cic. fin. 2, 47. 

13. De vader was van plan zijnen zoon te onterven, o. 1. 52. — 14. 
De Galliërs vatten het plan op uit de stad te ontvluchten. Caes. Gall. 

7, 26. — 15. Ik acht het niet noodig dat te zeggen, wat gene begeert dat 

ik vermelden zal. Cic. Quinct. 13. 

§ 572. 1. Dionysius had van Zeno geleerd dapper te zijn. Cic. 

Tusc. 2, 60. — 2. M. Cato van Utica wilde liever goed zijn dan schijnen. 

Sall. Catil. 54, 5. — 3. Gelukkig zijn zonder deugd kan niemand. Cic. 

nat. deor. 1, 48. 

§ 572a. 1. Zij dwongen Orgetorix in boeien zijn zaak te bepleiten. 

Caes. Gall. 1, 4. — 2. Heeft hij u soms gedwongen te koopen, die u 

er zelfs niet toe aangespoord heeft? Cic. off. 3, 55. — 3. Caesar heeft 

de volken eraan gewend, de heerschappij van het Romeinsche volk te 

gehoorzamen. Cic. prov. 33. — 4. De Pythische Apollo gebiedt ons, 

ons zelven te leeren kennen. Cic. fin. 5, 44. — 5. Om zijn hals niet 
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aan een barbier te behoeven toe te vertrouwen, leerde Dionysius zijne 
dochters scheren. Cic. Tusc. 5, 58. — 6. Hij verhinderde hem uit huis 
te gaan. Cic. epist. 1, 9, 7. 

7. Wien noopt niet (alles) wat voor ons genot groeit, tot dankbaarheid? 
Cic. leg. 2, 16. — 8. Zal misschien lage geboorte eenen wijze verhin¬ 
deren gelukkig te zijn? Cic. Tusc. 5, 103. 

Aanm. 1. 1. Socrates dwong tot onderzoek over het zedelijk leven, over 
goed en kwaad. Cic. Tusc. 5, 40. — 2. Laat hij (Aristoxenus) zelf (alleen) 
onderricht geven in de muziek. Cic. Tusc. 1, 41. — 3. De gewoonte 
leert inspanning te dragen, wonden niet te tellen, o. 1. 2, 38. — 4. Voor het 
afleiden van deze rivier vormde de natuurlijke gesteldheid van het terrein 
ccn beletsel. Hirt. Gall. 8, 40, 3. 

4. Hesiodus verlangt, dat men met dezelfde maat terug zal geven, waar¬ 
mede men ontvangen heeft, of zelfs met eene vollere, wanneer men kan. 
Cic. Brut. 15. 

Aanm. 2. 2. De waardigheid van den staat voert mij mee, en spoort 
mij aan deze minder belangrijke dingen in den steek te laten. Cic. Sest. 7. 

§ 573. I. 1. Zij zijn gedwongen geld te geven. Cic. Font. 26.— 
2. Door het gezag en het bevel der wetten leeren wij onze lusten in 
toom te .houden. Cic. de orat. 1, 194. — 3. Of moet ik nog leeren 
Grieksch of Latijn te spreken? Cic. fin. 2, 15. — 4. Kreeg Philippus 
(van het orakel) den raad, juist dit vierspannetje op het gevest (van het 
zwaard waarmede Pausanias hem vermoordde nl.) te vermijden? Cic. 

fat. 5. — 5. Ik had geen bevel gekregen, tegenwoordig te zijn. Cic. 

dom. 62. — 6. De senaat had tot Hannibal gezanten gezonden, die, 
voor het geval dat hij niet wilde gehoorzamen, bevel hadden (ont¬ 
vangen) naar Karthago te gaan. Cic. Phil. 5, 27. — 7. Simonides ont¬ 
ving (in den droom) een verbod, scheep te gaan. Cic. div. 2, 134. — 
8. Mijne tranen beletten mij, meer te schrijven. Cic. Att. 11, 9, 3. 

9. Tegen zijn zin werd hij gedwongen deelgenoot te worden van de 
misdaad van een ander. Cic. dom. 135. 

11. 10. 1. Men heeft dezen niet toegestaan, hem aan te klagen. 
Cic. Sest. 95. 

20. 1. Ofschoon er ongeveer veertig schepen verloren waren, scheen 
het toch, dat de overige hersteld konden worden. Caes. Gall. 6, 11, 2. — 
2. Het schijnt dat wij bijna met de melk der voedster de dwaling 
ingezogen hebben. Cic. Tusc. 3, 2. — 3. Ik meen thans vrijmoediger 
tegenover u te moeten spreken. Cic. Verr. 2, 11. —4. De senaat schijnt 
al te wreed geweest te zijn. Cic. Pis. 17. 

30. 1. Het gerucht verspreidde zich, dat Caesar uit de buurt van 
Gergovia weggetrokken was. Caes. Gall. 7, 59. — 2. Er wordt verhaald, 
dat Romulus koning Amulius uit den weg geruimd heeft. Cic. rep. 2, 4. — 
3. Hoevele geschiedschrijvers zijner daden zou Alexander de Groote 
niet bij zich gehad hebben! Cic. Arch. 24. — 4. Er wordt gemeld dat 
de waterhalers in het nauw gebracht worden. Caes. civ. 1, 73. — 5. Er 
werd gemeld, dat verscheidene staten tegelijkertijd opnieuw plannen 
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beraamden voor den krijg. Hirt. Gall. 8, 1, 1. — 6. Terzelfder tijd ongeveer 

wordt er geboodschapt, dat eene schrikkelijke aardbeving heeft plaats 

gevonden. Cic. har. resp. 62. — 7. Men meende, dat zij zich opge¬ 

hangen had. Cic, Scaur. 10. — 8. Men vindt (beschreven), dat Pythagoras 

onder de regeering van L. Tarquinius Superbus in Italië gekomen is. 

Cic. rep. 2, 28. — 9. Naar men zegt, is er vóór Marius niemand ge¬ 

opereerd, zonder gebonden te zijn. Cic. Tusc. 2, 53. — 10. Naar men 

zegt, is Polyaenus een groot wiskundige geweest. Cic. ac. 2, 106. — 

11. Men zegt, dat Hegesias van Cyrene door koning Ptolomaeus ver¬ 

hinderd is, die dingen in zijne lessen te zeggen. Cic. Tusc. 1, 83. — 

12. Het heet, dat de Latijnsche taal arm is. Cic. Caecin. 51. — 13. Men 

acht, dat de leer der Druïden in Britannië uitgevonden en vandaar 

naar Gallië overgebracht is. Caes. Gall. 6, 13, 11. — 14. Men gelooft, 

dat op het graf van Scipio een marmeren beeld van Ennius staat. Cic. 

Arch. 22. — 15. Servius Tullius is volgens de overlevering de eerste 

geweest, die zonder opdracht van het volk regeerde. Cic. rep. 2, 37. — 

16. De overlevering zegt, dat Aristides de allerrechtvaardigste mensch 

geweest is. Cic. Sest. 141. 

Aanm. 2. 1°. 1. De overlevering zegt, dat Homerus blind geweest is. 
Cic. Tusc. 5, 114. — 2. Naardien er gezegd is, dat men de voorvaderen 
moet navolgen, moge in de eerste plaats deze uitzondering gelden, dat men 
geene ondeugden moet navolgen. Cic. off. 1, 121. 

3. Waar een tiran is, daar, moet men zeggen, is er in ’t geheel geen 
gemeenebest. Cic. rep. 3, 43. 

2°. 1. Mij werd bericht, dat de Parthen den Euphraat waren overge¬ 
trokken. Cic. epist. 15, 1, 1. — 2. Naar waarheid wordt er beweerd, dat 
de menschen door slecht te spreken zeer gemakkelijk zich aanleeren slecht 
te spreken. Cic. de orat. 1, 150. 

30. 1. Sommigen hebben als hunne meening uitgesproken, dat de stijl van 
Plato voor dichterlijker gehouden moet worden dan die der comedie- 
dichters. Cic. orat. 67. — 2. Ik ben niet van meening, dat de deugd genoeg 
vermag om (iemand) gelukkig te (doen) leven. Cic. Tusc. 5, 12. 

4^. Mij kwam het voor, dat niemand gelukkig kan zijn, wanneer hij 
in lijden verkeert; dat echter de wijze in lijden kan verkeeren. Cic. Tusc. 5,22. 

§ 575. 1. Dat de sterren van vuur zijn, wordt naar de meening 

van Cleanthes door het getuigenis van twee zintuigen bevestigd: door 

het gevoel en door het gezicht. Cic. nat. deor. 2, 40. — 2. Ziet ge niet, 

dat ge tegenstrijdige dingen zegt? Cic. Tusc. 1, 13. — 3. Men moet 

erkennen, dat ieder levend wezen sterfelijk is. Cic. nat. deor. 3, 32. 

4. Gij beweert, dat er volgens Democritus ontelbaar vele werelden 

zijn. Cic. ac. 1, 55. — 5. Dat de stad Syracuse de grootste is der 

Grieksche, de schoonste van alle (steden), hebt ge dikwijls gehoord. 

Cic. Verr. 5, 117. — 6. Hij zal gewaarworden, dat er in deze stad 

waakzame consuls zijn. Cic. Catil. 2, 27. — 7. Wij zien dat het geheele 

leven in verwarring wordt gebracht door dwaling en onwetendheid. Cic., 

Tusc. 1, 46. 
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8. Scipio Africanus verklaart door zijn bijnaam, dat hij een derde deel 
der wereld heeft onderworpen. Cic. S. Rosc. 106. — 9. Men verhaalt, dat 
Anaxagoras, toen hem de dood van zijn zoon bericht werd, gezegd 
heeft: „Ik wist, dat ik een sterveling verwekt had.” Cic. Tusc. 3, 30. — 
10. Ik (Hirtius) weet, dat Caesar van elk jaar een afzonderlijk gedenk¬ 
schrift gemaakt heeft. Hirt. Gall. 8, 48, 10. — 12. Ik zie, dat gij 
althans allerminst afgeschrikt zijt. Cic. leg. 1, 26. 

13. Ik geloof niet, dat hij dit zal zeggen. Cic. Quinct. 63. — 14. Ik 
vertrouw, dat gij dit zelf zult goedkeuren. Cic. fin. 1, 28. — 15, Hij zag, 
dat, wanneer deze twee bruggen ervóór waren, alle uitvaart van schepen 
en (alle) plotselinge rooftochten onmogelijk zijn zouden. Bell. Alex. 19. — 
16. Caesar meende, dat de oorlog langer gerekt zou worden. Caes. 

civ. 3, 42. 

Aanm. 1. Regulus kwam in den senaat, zette zijn opdracht uiteen, (doch) 
weigerde zijne meening te zeggen: (hij zeide), dat hij, zoolang hij door 
den eed, aan de vijanden gedaan, gebonden werd, geen senator was. Cic. 
off. 3, 100. 

Aanm. 2. 1. De dagelijksche overdenking, dat er in eene zaak volstrekt 
geen kwaad is, geneest de smart. Cic. Tusc. 3, 74. — 2. Verstandig is dat 
bekende woord van Cato: dat de inrichting van den staat het werk is noch 
van één tijdperk, noch van één mensch. Cic. rep. 2, 37. 

§ 576. 1. De Galliërs ergerden zich er over, dat een leger van het 
Romeinsche volk in Gallië overwinterde en zich vastnestelde. Caes. 

Gall. 2, 1, 3. -- 2. Gij verheugt u, dat de getuigen van uwe hebzucht 
uit den weg zijn geruimd. Cic. Verr. 6, 121. — 3. Ik betreurde (het), 
dat het gemeenebest zou te gronde gaan. Cic. Phil. 2, 37. 

§ 577. 1) 1. Zij begeeren, dat hunne kinderen gezeten landbouwers 
zullen zijn. Cic S. Rosc. 47. — 2. De Saguntijnen wilden liever, dat hunne 
ouders als vrijen stierven, dan als slaven leefden. Cic. parad. 3, 24. — 
3. Pompeius trachtte het daarheen te leiden, dat de zaak door de wapenen 
beslist werd. Caes. civ. 1, 4. — 4. Ik begeer, dat eene kolonie van het 
Romeinsche volk behouden blijft, gij legt het er op toe, dat zij veroverd 
wordt. Cic. Phil. 8, 17. — 5. Hij wil gaarne dankbaar schijnen. Cic. 

off. 2, 70. 
2) 1. Ik kan het gemakkelijk hebben, dat gij aldus te werk gaat. 

Cic. Tusc. 5, 15. — 2. Zult gij niettemin nog langer dulden, dat de 
staat tot een speelbal der partijen gemaakt, de majesteit van het Romein¬ 
sche volk geminacht en gij zelf bespot wordt? Cic. leg. agr. 2, 79. — 
3. Laat mij onze nederlaag (stilzwijgend) mogen voorbijgaan. Cic. 

Manil. 25. — 4. De Germanen laten niet toe, dat er wijn bij hen inge¬ 
voerd wordt. Caes Gall. 4, 2, 6. — 5. Zij hebben zich laten behandelen. 
— 6. Laten wij ons gezond laten maken. Cic. Tusc. 4, 84. — 7. Hij 
liet het koren op den dorschvloer door den regen verrotten. Cic. Verr. 
4, 36. 

3) 1. Zullen niet bij zulk een heftigen strijd, indien de ijver der 
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menschen te kort schiet, de onsterfelijke góden zelf maken, dat door 
deze voortreffelijke deugden zoovele en zoo groote ondeugden over¬ 
wonnen worden? Cic, Catil. 2, 25. ~ 2. Hij zette door, dat aan boos¬ 
wichten van staatswege óf koren óf geld gegeven werd. Cic, Verr. 4, 
84. — 3, De vijanden geven het bevel, Lutetia in brand te steken en 
de bruggen van die stad af te breken. Caes, Gall. 7, 58, 6. — 4. Hij 
belette, dat er vuur gemaakt werd. Caes. civ. 3, 30, 5. — 5. De wetten 
der Haeduers verboden niet alleen, dat twee menschen uit ééne familie, 
wanneer beiden nog in leven waren, tot magistraten werden gekozen, maar 
beletten hen ook in den senaat te zitten. Caes. Gall. 7, 33, 3. - 6. Hij 
verbood de legerplaats met een wal te versterken. Caes. civ. 1, 41, 4. 

Aanm. 1. 1. Gij begeert, dat ik niet den schijn hebbe van lichtzinnig te 
zijn. Cic. Catil. 1, 4. — 2. Indien wij loszinnig begeerden te zijn, hoe 
kunnen wij het? Cic. Verr. 5, 115. 

3. Wees niet ten koste van ons een wijze. Cic. Marcell. 25. — 4. Er is 
niets, dat ik liever zou willen dan dankbaar te zijn en te schijnen. Cic. 
Planc. 80. 

5. Hij wilde den gevangene niet dooden. Cic. Phil. 11, 5. — 6. Gij zult 
niet willen, dat gij bij het geven van getuigenis geraadpleegd wordt. Cic. 
Vatin. 41. 

§ 579. 1. De geschreven wet is zoo gestreng, dat blijkbaar een 
tiran (haar) geschreven heeft. Cic. Verr. 4, 20. — 2. Wat voor een man 
hij geweest is, waartoe behoef ik dat te zeggen? Cic. Verr. 6, 34. — 
3. Het staat vast, dat de wetten uitgevonden zijn tot heil der burgers. 
Cic. leg. 2, 11. — 4. Dat M. Tullius schade geleden heeft, daarin ben 
ik het met mijnen tegenstander eens. Cic. Tuil. 23. — 5. Het vaderland 
behoort ons dierbaarder te zijn dan wij zelf. Cic. fin. 3, 64. — 6. Men 
behoort rekening te houden met de grondbeginselen der rechtvaardigheid, 
die ik in het begin gesteld heb. Cic. off. 1, 31. — 7. De ziel behoort 
eerst door wetenschap en zoodanige kennis te worden veredeld, ge¬ 
drenkt en toebereid, om de wijsbegeerte in zich op te kunnen 
nemen. Cic. phil. frg. V 23. — 8. ’t Is in ’t belang van den staat, dat 
Caesar een onderhoud heeft met Pompeius. Caes. civ. 1, 24. — 9. Het 
doet me genoegen, dat deze beroemde kunstenaarsnamen, die zij daar 
hemelhoog roemen, in Verres’ schatting zoo gedaald zijn. Cic. Verr. 5, 
12. — 10. Het stond u fiiet vrij dit geld te nemen. Cic. Flacc. 55. — 
11. Gij moet vaststellen, dat het niet op alle rechtsdagen vrij staat, eene 
wet voor te stellen. Cic. Flacc. 55. - 12. Een aanklager behoort onwan¬ 
kelbaar en oprecht te zijn. Cic. div. in Caec. 29. — 13. Toch zal deze 
door geen onrecht ooit er toe kunnen worden gebracht, berouw ervan 
te hebben, dat hij zulk een moed en zoo groote vastberadenheid tegenover 
den staat getoond heeft. Cic. Sest. 95. — 14. De senaat besluit, dat C. 
Caesar priester zal zijn. Cic. Phil. 5, 46. — 15. Het ontgaat mij niet, 
dat ik te uitvoerig geworden ben. Vgl. Cic. Caecin. 101. — 16. Niemand 
iiwer ontgaat het, dat al het voordeel van de provincie Sicilië gelegen 
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is in haar graanopbrengst. Cic, Verr. 4, 11. — \1. ’t Is schande, dat de 
besluiten der legioenen meer geëerd worden dan die van den senaat. 

Cic. Phil. 5, 4. 
§ 580. 1. ’t Romeinsche volk mag niet in slavernij verkeeren. Cic, 

Phil. 6, 19. — 2. ’t Is tijd, zeide hij (Socrates nl.), dat ik van hier 
ga om te sterven. Cic. Tusc. 1, 99. — 3. ’t Is waar, dat er geen vriend¬ 
schap kan zijn dan onder goedgezinden. Cic. Lael. 65. — 4. ’t Is iets 
ongewoons, dat een koning van eene halsmisdaad aangeklaagd is. Cic. 

Deiot. 1. 

§ 581. 1® a) 1. Ik sta u toe, dat stilzwijgend voorbij te gaan, waarvan 
gij toegeeft, dat het niets beteekent. Cic. S. Rosc. 54. — 2. Wat Caesar ge¬ 
daan heeft, of dat bekrachtigd is, daarover bekommert hij zich niet. Cic. Phil. 
10, 17. — 3. De senaat nam een besluit, (waarbij hij verklaarde) dat D. Brutus 
zich zeer verdienstelijk maakte jegens den staat. o. 1. 4, 8. — 4. De senaat 
besloot, dat die oude vos geboeid tot Hannibal zou gebracht worden. Cic. 
off. 3, 113. — 5. Er is ontelbaar veel, waaruit men kan bewijzen, dat er niets 
is wat gewaarwording bezit, of het gaat onder. Cic. nat. deor. 3, 34. — 6. 
Verres beval, dat de ongelukkige, onschuldige menschen in boeien geslagen 
zouden worden. Cic. Verr. 6, 106. — 7. We herinneren u slechts dit eene, dat 
bekwaamheid zonder volharding niet veel verder brengt. — 8. In die boeken 
over den* staat schijnt de Afrikaan de overtuiging te willen wekken, dat van 
alle regeeringsvormen die oude van ons de beste geweest is. Cic. leg. 2, 23. 

§ 582. P. 1. Dit mag men naar waarheid zeggen. Cic. Lael. 12. — 2. Men 
mag iets verzinnen, om eene zaak uit te leggen. Cic. fin. 4, 38. 

3. Een burger mocht niet vrijmoedig oordeelen. Cic. Verr. 3, 33. — 4. Ge 
zult dit niet mogen zeggen. Cic. dom. 121. — 5. Het staat niemand vrij, te 

zondigen. Cic. Tusc. 5, 55. 
6. Moge het dezen zelven (ook) wel gaan. Cic. Flacc. 104. — 7. Het stond 

aan Themistocles vrij, niets te doen. Cic. Tusc. 1, 33. 
8. Waarom mogen dezen niet vrij zijn? Cic. Flacc. 71. 
9. Laat (ons) ongelukkig zijn mogen. Cic. Lig. 18. 
2°. 1. Krachtens verordening der volkstribunen mocht er te Rome niemand 

zijn, die wegens eene halsmisdaad veroordeeld was. Cic. Verr. 3, 100. 
2. Wanneer men deze voorschriften in acht neemt, kan men een schitterend 

leven hebben. Cic. off. 1, 92. 

Aanm. 1. Men kan dit zien. — 2. Men zal mogen besluiten. — 3. 
Men kan hetzelfde voorbeeld ook omkeeren. • 

4. Uit dit alles laat zich nu deze gevolgtrekking maken. — 5. Zal het 
mogelijk zijn, vrij te beslissen? — 6. Er is eene wet voorgesteld, dat er 
op alle gerechtsdagen wetvoorstellen zouden mogen ingediend worden. 

§ 583. lO 1. In zulk eene volslagene omwenteling moet men liever de 
tijdsomstandigheden volgen dan.de (voorvaderlijke) gebruiken. Cic. Phil. 11, 
27. — 2. Het zal somtijds noodig zijn, populair te spreken. Cic. leg. 1, 19. — 

3. Zie § 549, A. 4, zin 2. 
4. De mensch moet sterven. Cic. fat. 17. — 5. Het is niets noodig voor mij. 

over mij zelven te spreken. Cic. Cato 30. 
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20 1, Het is onvermijdelijk, dat de wijze steeds gelukkig is. Cic, Tusc. 5, 
83. — 2. Het is noodzakelijk, dat ik al de ellende van het gemeenebest ge¬ 
durende het vorige jaar uiteenzet! Cic, Sest. 15. 

3. ’t Zal noodig zijn u, Verres, dood te geeselen. Cic. Verr. 4, 70. — 4. Indien 
men het hoogste goed niet kent, kan men evenmin weten hoe men moet leven. 
Cic. fin. 5, 15. — 5. Het is niets noodig, over deze zaak te spreken. Cic. leg. 3, 19. 

§ 583fl. 10 De boosheid der menschen moet men door wetten en recht¬ 
banken weerstaan. Cic. Sest. 86. 

20 1. De praetor moet voor zijnen quaestor de plaats van een vader innemen. 
Cic. div. in Caec. 51. — 2. Wat moeten wij doen? Cic. fin. 5, 93. 

3. Men moet hem niet gelooven. Cic. Rab. Post. 36. — 4. Ik zeg, dat men 
den staat van oorlog moet afkondigen, schorsing verordenen van de rechtsple¬ 
ging, en mobiliseeren. Cic. Phil. 5, 31. 

§ 583Ö. 10 Waartoe is het noodig aangaande Dionysius zulk eene sterke 
verzekering te gebruiken? Cic. Att. 7, 8, 1. 

20 (De Epicureërs zeggen,) dat het volstrekt niet noodig is, dat iemand die 
een wijsgeer zal worden, de letters moet kennen. Cic. fin. 2, 12. 

§ 584. 1. Clitarchus verhaalde u, dat Alexander bij Issus Darius overwonnen 
heeft. Cic. epist. 2, 10, 3. — 2. De Arverni bezweren Vercingetorix, hen niet 
door de vijanden te laten uitplunderen. Caes. Gall. 7, 8, 4. 

3. Hij liet (§ 495 Aanm.) zijne goederen verbeurd verklaren. Cic. Quinct. 25. — 
4. Waarom laat ge uwe dochter niet binnen roepen? Cic. Verr. 2, 66. 

§ 585. 1. Ik ben van deze meening, dat de Latijnsche taal niet alleen niet 
arm, maar zelfs nog rijker is dan de Grieksche. Cic. fin. 1, 10. — 2. Ik weet, 
dat Caesar over den staat niet evenzoo gedacht heeft, als ik. Cic. Pis. 79. — 
3. De wiskundigen verzekeren dat de zon meer dan achttienmaal zoo groot is 
als de aarde. Cic. ac. 2, 82. 

§ 586. 1. 1. De Roscii hebben waarschijnlijk deze zaak aan Chrysogonus 
overgebracht. Cic. S. Rosc. 106. — 2. De dwaze man is, geloof ik, uitgelachen. 
Cic. Verr. 6, 103. 

Aanm. l. Endymion is, geloof ik, nog niet weer wakker geworden. Cic. 
Tusc. 1, 92. 

2. 1. De uitstekende onderwijzer Apollonius duldde, ofschoon hij voor geld 
onderwijs gaf, toch niet, dat zij, die naar zijn oordeel geen redenaar (§ 464) 
konden worden, hun tijd en moeite bij hem verloren, en zond hen weg. Cic. de 
orat. 1, 126. — 2. Hij liet de centurio's bij zich aan huis komen, van wie hij 
vernomen had, dat ze vaderlandslievend dachten (loyaal waren). Cic. Phil. 3, 
30. — 3. Aan Cingetorix, van wien we betoogd hebben, dat hij van den beginne 
aan trouw was gebleven, werd het bevel overgegeven. Caes. Gall. 6, 8, 9. 

Aanm. 2. 1. Over Antonius schreef ik reeds eerder, dat ik niet met hem 
heb gesproken. Cic. Att. 15, 1, 2. — 2. Aangaande Caesar ben ik van 
oordeel, dat hij vrijwel van alle redbaars het sierlijkst Latijn spreekt. 
Cic. Brut. 252. 

3. Van dezen Verres zegt men, dat hij voortreffelijk drijfwerk bezit. 
Cic. Verr. 5, 38. 

§ 586a [580, A. 4]. 1. Dat gij. mijne Terentia, nu zoo gekweld moet worden, 
en dat door mijne schuld! Cic. epist. 14, 2, 2. — 2. Zou ik mij overwonnen 
moeten verklaren en van mijn pogen afzien? Verg. Aen. 1, 37. 

§ 587. 2. 1. Ik zou mij schamen te zeggen, dat ik het niet begrijp, indien 
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^ij zelven het begreept, die dat verdedigt. Cic. nat. deor. 1, 109. — 2. Hij 
heeft alles beloofd wat gij behoeft; ik geloof dat hij het ook zal doen. Cic. 

epist. 16, 5, 1. 

§ 588. 1. Hij las den brief overluid voor, die uit Faesulae hem was 
gebracht, naar hij zeide. Sall. Catil. 30, 1. 2. Gij hadt gezegd, dat 
gij, wanneer gij gegeten hadt, zoudt terugkomen. Cic. Deiot. 19. — 
3. Ik hoopte, zeide de boer, dat ik aan mijn geld komen zou. Cic. 

Verr. 4, 180. — 4. Clodius begon openlijk te zeggen, dat Milo gedood 
moest worden. Cic. Mil. 25. — 5. Caesar meende dit niet te moeten 
toegeven. Caes. Gall. 1, 7, 4. 

6. Alles is een hatelijk verzinsel gebleken. Cic. Mil. 67. — 7. Men 
zegt, dat dit door Carneades aangenomen is. Cic. ac. 2, 78. — 8. De 
vader zou door zijn zoon met weinig piëteit zijn behandeld. Cic. Cael. 3 
9. Er kwam bericht dat het huis van Caesar belegerd werd. Cic. Mil. 
66. — 10. De Egyptische Hercules is volgens de overlevering uit den 
Nijl geboren. Vgl. Cic. nat. deor. 3, 42. 

§ 590. 10. 1. Ik moet hopen, dat alle góden mij naar mijne verdienste 
vergelden zullen. Cic. Catil. 4, 3. — 2. De jongeling hoopt nog op een 
lang leven, wat de grijsaard niet meer kan: hij zou een dwaze hoop 
koesteren. Cic. Cato 68. — 3. Hij hoopte dit snel te volbrengen. Bell 

Alex. 65^. — 4. Hij, dien gij verdedigt, hoopt, dat hij vrijgesproken 
zal worden. Cic. Suil. 21. — 5. Zij hebben beloofd gijzelaars te geven 
en te doen wat hij hun zou opleggen. Caes. Gall. 4, 27, 1. - 6. (Hij 
zeide) dat te beloven en met een eed te bevestigen, dat hij (hun) een 
veiligen doortocht door zijn gebied zou verschaffen. Caes. Gall. 5, 27, 10. 

7. Wat wij zelven denken, daarvan hopen we, dat (ook) de anderen het 
zullen denken. Caes. civ. 2, 26. — 8. Hij verwachtte, dat de Allobrogen nog 
niet tot rust gekomen waren na den vorigen oorlog. Caes. Gall. 7, 64, 7. — 
9. Ik hoop, dat ik u de zaak aannemelijk gemaakt heb, ik begeer het althans. 
Cic. Att. 1, 1, 4. — 10. Wat ik gesproken heb, is, naar ik hoop, door u in 

goeden zin opgevat. Cic. Arch. 32. 

Aanm. 1. Zij hopen zich van geheel Qallië meester te kunnen maken. 
Caes. Gall. 3, 8. — 2. Hij (Pompeius) hoopt langs een korteren weg Caesar 
voor te kunnen komen en in den weg te treden. Caes. civ. 3, 41, 4. — 
3. Zij hopen zonder gevaar den muur te kunnen beklimmen. Bell. Hisp. 13, a. 

§ 590a. 20. 1. Ik herinner mij, dat Scaevola de augur, ofschoon hij 
reeds op hoogen leeftijd was, dagelijks bij het aanbreken van den dag 
aan allen gelegenheid gaf om hem te spreken. Cic. Phil. 8, 31. — 2. Ik 
herinner mij, dat gij van uwe prille jeugd af u op de studie van het 
recht hebt toegelegd. Cic. leg. 1, 13. — 3. Om van veel andere dingen 
te zwijgen, herinner ik mij, dat hij thuis in zijn leuningstoel gezeten, 
zooals hij gewoon was, op dat onderwerp kwam, dat toen juist in veler 
mond was. Cic. Lael. 2. 

4. Gij herinnert u, dat onder het consulaat van Cotta en Torquatus ver¬ 
schillende voorwerpen op het Capitool door den bliksem zijn getroffen; 
getroffen is (toen) ook de Romulus, ’t vergulde beeld van den kleinen 
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zuigeling, dat, zooals gij u herinnert, op het Capitool heeft gestaan. 
Cic, Catil. 3, 19. 

Aanm. 1. 2. Hij (Galba nl.) herinnerde zich dat hij meteen ander plan in 
de winterkwartieren was gekomen, maar had den toestand anders aange¬ 
troffen. Caes. Gall. 3, 6, 4. 

30 [§ 577, A. 2]. 1. Onze vaderen wilden, dat Corinthe, de zon van geheel 
Griekenland, voorgoed ondergegaan zou zijn. Cic. Manil. 11. — 2. De wet wil, 
dat voor de bondgenooten het meest gezorgd wordt. Cic. div. in Caec. 21. — 
3. Ik wil dat gij daaraan wordt herinnerd. Cic. Cael. 8. 

4. Hij wil het vaderland vernietigd zien. Cic. fin. 4, 66. — 5. Ik wil hen 
vermaand weten. Cic. Catil. 2, 27. — 6. Ik wil u van huiselijke zorg bevrijd 
zien. Cic. ad. Q. fr. 3, 9, 3. — (7. Ik wil van dezen last des ouderdoms u en 
mij zelf bevrijden. Cic. Cato 2). 

§ 591. 4^. 1. De Stoïcijnen hebben de overtuiging, dat eenmaal 
deze geheele wereld door vuur zal vergaan. Cic, ac. 2, 110. — 2. Zij 
hopen, dat de zoon door eenen brief van den vader zal teruggeroepen 
worden. Cic, Verr. 3, 97. — 3. Zie § 444^, zin. 

4. Ik hoop, dat dit ons gebeuren zal. Cic, Tusc. 1, 82. - 5. Ik geloof, 
dat ik van deze standvastigheid nooit berouw zal hebben. Cic. epist. 
2, 16, 3. 

50 1. Ik hoopte, dat, wanneer gij dezen brief ontvingt, we wat wij in 
den vorigen van u gevraagd hadden, gedaan gekregen zouden hebben. Cic. Att. 
16. 16e, 16. 

2. Houd u overtuigd, dat ge me een groot genoegen zult doen, indien ge 
tot mij komt. C/e. epist. 13, 60, 2. 

3. Ik hoop, dat binnen weinige maanden het werk van Diphilus gereed zal 
zijn. Cic. ad Q. fr. 3, 1, 2. — 2. Ik kan zeggen, dat ik genoeg bereikt heb, 
indien uit deze goede daad geen gevaar voor mij voortvloeit. Cic, Suil. 27. — 
3. (Zij zeiden) te zullen zorgen, dat alles wat ze zouden eischen, gereed zou 
zijn. Caes. Gall. 4, 6, 3. 

§ 592. 1. Na(dat) een korte tusschenpoos (verstreken was), snellen de 
vijanden op een gegeven teeken van alle kanten naar beneden, en werpen 
steenen en werpspiesen tegen den wal. De onzen boden aanvankelijk, 
toen hun krachten nog frisch waren, dapper weerstand en deden van 
hun hoogere standplaats uit geen enkel schot dat niet raak was; zoo 
vaak een punt der legerplaats bedreigd scheen, ontbloot als het was 
van verdedigers, renden ze daarheen en brachten hulp; maar hierin waren 
ze in het nadeel, dat enz.. Caes. Gall. 3, 4. 

2. Er werd met de grootste woede gestreden. Ondertusschen bevond 
Catilina zich met de lichte troepen in de voorste gelederen; snelde hun, 
die in gevaar verkeerden, te hulp; liet voor de verwonden versche 
troepen aanrukken; droeg voor alles zorg; nam dikwijls deel aan ’t ge¬ 
vecht; sloeg menigmaal op den vijand los. De plichten van een dapper 
soldaat en van een goed veldheer vervulde hij tegelijk. Sall. Catil. 60, 3. 
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§ 594^7 [593]. Toen Darius op de vlucht water had gedronken, dat troebel 
was en door lijken verontreinigd, zeide hij, dat hij nooit lekkerder gedronken 
had. Nooit had hij namelijk gedronken, terwijl hij dorst had. C/c. Tusc. 5, 97. 

§ 595. 1. Dezelfde (lieden) als gidsen gebruikende, die als boden 

van Iccius gekomen waren, zendt Caesar slingeraars van de Balearen 

den bewoners der stad te hulp. Caes. Gall. 2, 7, 1. — 2. Van oordeel, 

dat het de geschikte tijd was om zich aan zijne studiën te wijden, begaf 

Atticus zich naar Athene. Nep. Att. 2, 2. 

§ 596a [596]. A. 1. Men zegt, dat Pisistratus het eerst de boeken 

van Homerus, die te voren in verwarring geraakt waren, zóó heeft ge¬ 

rangschikt, als wij ze nu hebben. Cic. de orat. 3, 137. — 2. ’t Is voorwaar 

een hatelijk slag van menschen, die de diensten (die zij ons hebben 

bewezen, ons) voor de voeten werpen. Cic. Lael. 71. 

Aana\. 1. 1. Uw zoogenaamd leven is (in werkelijkheid) de dood. Cic 
rep. 6, 14. — 2. Over de vriendschap heb ik gesproken in een ander boek, 

Laelius getiteld. Cic. off. 2, 31. 

B. 10 1. Toen de Samnieten een groote massa goud brachten (§ 507) 

aan Curius, terwijl hij bij den haard zat, werden zij afgewezen. Cic. 

Cato 56. — 2. Toen Dionysius de tiran uit Syracuse verbannen was, 

onderwees hij te Corinthe de jeugd. Cic. Tusc. 3, 27. 

20. 1. De Atheners beschuldigden Alcibiades, dat hij Cyme niet had 

willen veroveren, wijl hij door den koning der Perzen omgekocht was. 

Nep. Alc. 7, 2. - 2. Vriendschap maakt den voorspoed luisterrijker en 

den tegenspoed lichter, door hem te verdeelen en gemeenschappelijk te 

maken. Cic. Lael. 22. — 3. Daar Dionysius bang was voor scheermessen, 

brandde hij zich het haar af met eene gloeiende kool. Cic. off. 2, 25. 

Aa.\m. 2. 1. Welk nut of welke vrucht zoeken we, wanneer we dat 
begeeren te weten, wat voor ons verborgen is? Cic. fin. 3, 37. — 2. Men 
zegt, dat Solon aan den tiran Pisistratus, toen deze hem vroeg, waarop 
hij toch wel zijn hoop bouwde, wanneer hij hem zoo stoutmoedig weer¬ 
stond, antwoordde: op mijnen ouderdom. Cic. Cato 72. 

30. 1, Alle kwaad laat zich, wanneer het (pas) ontstaat, gemakkelijk 

onderdrukken, wanneer het ingeworteld is, wordt'het meestal sterker. Cic. 

Phil. 5, 31. — 2. Wij gelooven eenen leugenaar gewoonlijk zelfs niet, 

indien hij de waarheid spreekt. Cic. div. 2, 146. 

40. 1. Evenals het oog, onderscheidt ook de ziel, ofschoon zij zich 

zelf niet ziet, wel andere dingen. Cic. Tusc. 2, 67. — 2. Wij barsten 

somtijds zóó plotseling in lachen uit, dat wij, hoezeer wij het ook 

wenschen, het niet kunnen inhouden. Cic. de orat. 2, 235. 

§ 597. C. 1. De centurio’s zijn na heldhaftigen strijd gesneuveld. 

Caes. Gall. 6, 40. — 2. Met uitgestrekte handen hebben zij onder 

tranen van Caesar lijfsbehoud gevraagd. Caes. civ. 3, 98. — 3. De 

leerlingen van Aristoteles zijn Peripatetici genoemd, omdat zij weten¬ 

schappelijke gesprekken hielden op hunne wandelingen in het Lyceum. 
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Cic. ac. 2, 17. — 4. Epaminondas heeft zijn vaderland, dat hij in sla¬ 
vernij had gevonden, met de opperheerschappij over de Lacedaemoniërs 
bekleed achtergelaten. Cic. Tusc. 2, 59. 

Aanm. 't Is ellendig, te tobben zonder vooruit te komen. Cic. nat. 
deor. 3, 14. 

§ 597a. [597 Aanm.]. P. Servilius, een zeer aanzienlijk man, is aan¬ 
wezig om over u te stemmen. Cic. Verr. 2, 56. 

Aanm. Ongedeerd zwom (Horatius Codes) over naar de zijnen, nadat 
hij iets gewaagd had, wat meer bewondering dan geloof zou vinden bij 
het nageslacht. Liv. 2, 10, 11. 

§ 598 [600]. 10. 1. Niemand twijfelde er aan, dat het aanranden van 
gastvrienden, het dooden der gezanten, het plagen van onderworpenen 
en bondgenooten met een misdadigen oorlog, het teisteren van heilig¬ 
dommen deze zoo groote ontvolking veroorzaakte. Cic. Pis. 85. — 
2. Indien het voordeel vriendschap samenlijmde, dan zou verandering 
daarvan haar ook weer ontbinden. Cic. Lael. 32. 

3. De vlucht van Pompeius houdt de gemoederen wonderlijk bezig. 
Cic. Att. 7, 11, 4. — 4. Het opgaan en ondergaan van de zon brengt 
den dag en den nacht tot stand. Cic. nat. deor. 2, 102. 

2^^. 1. Van het opleggen van een onrechtvaardigen last treft u de schuld, 
van het aannemen mij. Cic. orat. 35. — 2. (Caesar werd tot dezen oorlog 
gedreven door) de beleediging (hem aangedaan) door het achterhouden 
der ruiters. Caes. Gall. 3, 10, 2. 

3^. De schending van de godsdienstige gebruiken bij de graven hebben 
zi'j met een onzoenbaren vloek strafbaar gesteld. Cic. Tusc. 1, 27. 

4'\ 1. Wat toch eerst bij zonsopgang te Cenabum geschied was, werd 
vóór het einde van de eerste nachtwake in ’t gebied der Arverni gehoord. 
Caes. Gall. 7, 3, 3. — 2. Alleen M. Antonius heeft in deze stad, sedert 
hare stichting, in ’t openbaar gewapende mannen bij zich gehad, wat 
noch onze koningen gedaan hebben, noch zij, die na de verdrijving der 
koningen de heerschappij aan zich hebben willen trekken. Ik herinner 
mij Cinna; ik heb Sulla gezien; nu pas Caesar; deze drie namelijk zijn 
na de bevrijding der burgerij door L. Brutus machtiger geweest dan de 
geheele staat. Cic. Phil. 5, 17. — 3. Het proces gaat over het dooden 
van een mensch. Cic. Mil. 8. — 4. Niet geringer was de lof uit het 
afwijzen dan uit het behoud van eene provincie. Cic. epist. 2, 12, 3. 

§ 600 [603]. 2. A. 19 1, Gn. Pompeius heeft na de inneming van 
Jeruzalem, ofschoon hij overwinnaar was, niets uit den tempel aldaar 
aangeraakt. Cic. Flacc. 67. — 2. Caesar voerde, na het terrein te hebben 
verkend, in de morgenschemering al zijne troepen uit het legerkamp. 
Caes. civ. 1, 68, 1. 

3. Zie § 573, 39, zin 8. 
29 C. Flaminius viel, zooals Caelius schrijft, bij het Trasumeensche 

meer, omdat hij de vereering der góden verwaarloosd had. Cic. nat. 
deor. 2. 8. 
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3^ 1. Welke vreugde kan het leven hebben, wanneer de vriendschap 
er uit weggenomen is? Cic. Planc. 80. 

2. Het is onvermijdelijk, dat de grootste deugden machteloos zijn, 
wanneer de hartstocht overheerscht. Cic. fin. 2, 117. — 3. Niets kan er 
gebeuren, indien niet (of: zonder dat: vgl. § 597, A. 1) eene oorzaak 
voorafgaat (zonder voorafgaande oorzaak). Cic. fat. 34. 

40 1. Mucius kwam alleen in de legerplaats van Porsenna en trachtte 
hem van kant te maken, ofschoon de dood hem voor oogen stond. Cic. 

Sest. 48. 
2. Ofschoon niemand de plaats verdedigde, was het toch moeilijk 

voor gewapenden, er op te klimmen. Hirt. Gall. 8, 33, 1. 
B. 1. In den burgeroorlog is er geen onheil voorgevallen, zonder 

dat (vgl. § 597, A. 1) ik het voorzegd heb. Cic. epist. 6, 6, 6. — 2. Zij 
redetwisten in het geheel niet overeenkomstig de regelen der kunst. Cic. 

ac. 1, 5. — 3. Hieraan besteedt hij ongeveer 10 dagen, in dier voege 
dat hij zelfs den nacht niet ongebruikt liet voor den arbeid der 
soldaten (de soldaten zelfs des nachts door liet werken) Caes. Gall. 
5, 11, 6. 

4. Na zijnen manschappen moed ingesproken te hebben, rukt Crassus 
op aller verlangen naar de legerplaats der vijanden op. Caes. Gall. 3, 
24, 5. — 5. Zonder dat eenig vijand trachtte het te verhinderen of zijn 
marsch te vertragen, voerde hij het legioen ongedeerd in het gebied der 
Allobrogen. Caes. Gall. 3, 6, 5. 

Aanm. 3. 1. 2. Wat aarzelt ge, nu het hoogste goed aldus door u 
omschreven is, dit te verdedigen? Cic. fin. 2, 11. 

2. 2. Toen de brief voorgelezen was, zweeg Cethegus plotseling. Cic. 
Catil. 3, 10. 

Aanm. 4 [§ 604, A. 2]. Als alle werpschichten verbruikt zijn, doen zij 
met getrokken zwaard een aanval op de benden, en drijven, na eenigen ge¬ 
veld te hebben, de overigen op de vlucht. Caes. civ. 1, 46, 1. 

Aanm. 5 [§ 604, A. 3]. Nu Dolabella op den dag van gisteren tot 
vijand verklaard is, moet er oorlog gevoerd worden. Cic. Phil. 11, 16. 

§ 600a [604, A. 1]. 1. Daar uitgemaakt en vastgelegd is, dat er noch voor 
deugd noch voor vriendschap ergens plaats is, indien alles naar den lust wordt 
afgemeten, behoeft er verder hoegenaamd niets meer gezegd te worden. Cic. 
fin. 2, 85. 

§ 601 [604]. 1. Wanneer Priamus, terwijl zijne zonen nog leefden 
en zijn rijk nog ongedeerd was, gestorven ware, zou zeker zijn lot 
beter geweest zijn. Cic. Tusc. 1, 85. 2. Hij zegt het overal in 
’t openbaar, dat hij tegen den wil van góden en menschen in alles zal 
bereiken wat hij wil. Cic. Vatin. 38. — 3. Toen de zomer bijna voorbij 
was, brak Caesar op, om naar Britannië te vertrekken. Caes. Gall. 4, 20. 

20. 1. Ik zal niet dulden, dat men, terwijl ik consul ben, datgene 
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ten uitvoer brengt, wat men reeds lang tegen den staat heeft bedacht. 

Cic. leg. agr. 1, 22. — 2. Met de natuur als leidsvrouw kan men op 

geene manier dwalen. Cic, leg. 1, 20. — 3. De oorlog in Gallië is gevoerd 

onder het opperbevel van C. Caesar. Cic. prov. 32. - 4. Wat men met 

God tot getuige beloofd heeft, dat moet men houden. Cic. off. 3, 104. 

5. De slotrede van den redenaar Galba stond zoo hoog aangeschreven 

in onze jeugd, dat wij haar zelfs uit het hoofd leerden. Cic. Brut. 127. 

§ 602 [601]. 10 1. Wij zelf zagen te Lacedaemon troepen van jongelieden, onder 
ongeloofelijke inspanning vechten met de vuisten, met de hielen, met de nagels, 
ja zelfs met de tanden, terwijl zij eerder er dood bij neervielen, dan zich ge¬ 
wonnen te geven. Cic. Tusc. 5, 77. — 2. Ik hoor Socrates zeggen, dat voor 
het eten de honger, voor het drinken de dorst (de beste) specerij (kok) is. 
Cic. fin. 2, 90. — 3. Ik zag Cato in zijne bibliotheek zitten, omringd door tal 
van boeken der Stoïcijnen (begraven onder Stoïcijnsche boeken), o. 1. 3, 7. 

2^. 1. Homerus laat Laërtes den akker bebouwen. Cic. Cato 54. — 2. De 
dichters voeren den waarzegger Tiresias, dien zij voorstellen als eenen wijze, 
nooit op als iemand, die zijne blindheid bejammert. Cic. Tusc. 5, 115. — 3. 
Plato laat Socrates met deze redevoering optreden voor het gerecht. C/c. Tusc. 1,97. 

Aanm. 1. 1. Homerus laat Polyphemus met een ram spreken en diens 
lot prijzen. Cic. Tusc. 5, 115. — 2. De goddelijke schrijver Plato laat in zijn 
Phaedrus Isocrates, die ongeveer zijn tijdgenoot was, op bewonderenswaar¬ 
dige wijze prijzen door Socrates. Cic. opt. gen. 17. — 3. Dolabella liet 
Verres meer ontvangen hebben, dan gene in zijn kasboek had. Cic. Verr. 1,100. 

3°. 1. Dat moet men voor uitgemaakt houden, dat er niets heeft kunnen 
geschieden zonder oorzaak. Cic. div. 2, 60. — 2. Door het gezag der wetten 
leeren wij onze lusten in toom te houden. Cic. de orat. 1, 194. — 3. Caesar 
had de geheele ruiterij, die hij uit de geheele provincie gelicht had, bij zich. 
Caes. Gall. 1, 15, 1. — 4. Caesar hield het leger in slagorde opgesteld, o. 1. 
1, 48. — 5. Ziet gij niet, Catilina, dat uwe geheele samenzwering in den 
band gehouden wordt? Cic. Catil. 1. 1. 

§ 607. 1 [606]. 1. Men moet erkennen, dat elk levend wezen sterfelijk 

is. Cic. nat. deor. 3, 42. 

2. Roem moet boven rijkdom gesteld worden. Cic. top. 84. — 3. Men 

moet rekening houden met den tijd. Cic. Verr. 2, 32. — 4. In elke zaak 

moet men het overeenstemmend gevoelen van alle volken voor eene 

natuurwet houden. Cic. Tusc. 1, 30. — 5. Het behoort niet tot het 

karakter van een goed man, hoog te achten wat op zich zelf niet hoog 

geacht behoort te worden. Cic. leg. 1, 48. 

2 [§ 607]. 1. Wij moeten zeker sterven en dit alleen is onzeker, of 

het niet nog dezen dag zal zijn. Cic. Cato 7. — 2. Hij meende geen 

beslissenden slag te moeten leveren. Caes. Gall. 6, 31. 

3. Wij moeten ontvangen beleedigingen vergeten. Cic. nat. deor. 

3, 1. — 4. Men moet niet naar hen hooren, die meenen (§ 501 en 

§ 508, A. 2), dat men op zijne vijanden heftig toornen moet. Cic. off. 

1, 88. — 5. Er zijn vele dingen die zullen moeten worden verholpen. 

Cic. epist. 12, 10, 4. — 6. Geen verstandig mensch heeft ooit gemeend. 
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dat men een verrader moest gelooven. Cic. Verr. 2, 38. — 7. Voor de 

goede burgers moet door u gezorgd worden. Cic, Manil. 6. — 8. Zie 

§ 490, 1, zin 2. 

§ 608. 1. Aan de consuls droeg de senaat op, het gemeenebest te 

verdedigen. Cic. Phil. 8, 15. — 2. Fabricius droeg zorg, dat de overlooper 

naar Pyrrhus teruggeleid werd. Cic. off. 3, 86. — 3. Een aannemer had 

de vervaardiging van een zuil, met een beeld van Juppiter er op, aan¬ 

genomen. Cic. div. 2, 47. 

4. Sicilië is aan Cicero ter verdediging gegeven. Cic. Verr. 6, 188. 

§ 608a. 1. Met bewonderenswaardige dapperheid aarzelden ze niet 

van hun eigen schepen op die (§ 480a) der vijanden over te springen. 

Bell. Afr. 46. — 2. O die dappere man! hoezeer verdient hij door u be¬ 

schermd te worden! Cic. Mil. 104. - 3. Zij waren buitengewoon blijde. Cic. 

Planc. 19. 4. Zonder deugd kunnen wij noch vriendschap noch eenige 

(andere) begeerlijke zaak verkrijgen. Cic. Lael. 84. - - 5. Eene aller¬ 

voortreffelijkste en meest lofwaardige zaak. Cic. fin. 5, 69. 

§ 610. 1. Door beleedigingen te verdragen zoudt gij grooteren lof 

verdienen dan door ze te wreken. Cic. div. in Caec. 60 (zie § 611, A. 1, 

2<9- — 2. Diogenes zeide, dat hij de kunst onderwees om goed te dispu- 

teeren en waarheid en onwaarheid te onderscheiden. Cic. de orat. 2, 157. 

Aa.n.w. 1. ’t Is de vraag of aan Antonius de gelegenheid gegeven moet 
worden, om akkers aan zijne vrijbuiters te schenken, of dat hij dat niet 
doen mag. Cic. Phil. 5, 6. — 2. Wij konden voorbeelden kiezen uit een 
grooteren voorraad. Cic. inv. 2, 5. 

§ 611. a) 1. Hij legde zich toe op de kennis van recht en wetten. 

Cic. rep. 5, 5. — 2. Zie § 609, zin 2. 

§ 612. 1) 1^ 1. Men moet de wijsheid voor (wel)levenskunst houden. 

Cic. fin. 1, 42. — 2. O gewoonte (van) te zondigen, hoe groote aan¬ 

trekkelijkheid hebt gij voor de boozen! Cic. Verr. 4, 176. — 3. De nacht 

maakte voor u een einde aan het spreken. Cic. Tuil. 6. 

4. Wie weet niet, dat de Galliërs tot op den tegenwoordigen tijd toe die 

onmenschelijke en barbaarsche gewoonte om menschen te offeren, in 

stand houden? Cic. Font. 31. 

2^^ 1. (Chrysippus leert), dat het paard (geschapen is) om te trekken, 

het rund om te ploegen, de hond om te jagen en te bewaken. Cic. 

nat. deor. 2, 37. — 2. De overlevering meldt, dat Orestes, die om zijnen 

vader te wreken zijne moeder gedood had, door de stem der allerwijste 

godin is vrijgesproken. Cic. Mil. 8. — 3. Om mijn geheugen te oefenen, 

overdenk ik des avonds, wat ik iederen dag gezegd, gehoord en gedaan 

heb. Cic. Cato 38. 

Aanm. 3. 2. Drusus is naar de lllyrische legers vertrokken om wraak 
te verkrijgen van Piso. Tac. ann. 3, 7. 

1. Ofschoon ze zeer begeerig zijn te komen, komen ze nog niet. 

Cic. Verr. 3, 65. — 2. Dumnorix, niet gewoon te varen, was bang 

voor de zee. Caes. Gall. 5, 6, 3. 
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3. Demosthenes was een ijverig hoorder van Plato. Cic. de orat. 1, 89. 

4’^ Zucht naar ambten en gunstbejag zijn gewoonlijk de kenmerken 

van den naderenden val van een staat. Cic, Verr. 3, 132. 

Aanm. 4. 1. Welke rechtvaardige grond zou er geweest zijn om mij in 
mijne eer te herstellen, als niet de grond mijner verbanning onrechtvaardig 
geweest was? Cic. Mil. 36. — 2. Ik betreur het, dat de Stoïcijnen zooveel 
gelegenheid hebben gegeven aan de Epicureeërs, om hen te bespotten. 
Cic. div. 2, 39. 

§ 613. 2) 1°. De lente laat ons de toekomstige vruchten zien, maar de tijden 
die daarna komen, zijn geschikt om de vruchten te oogsten. Cic. Cato 70. 

2°. Gij acht het eene misdaad, aan het hoofd van eene landbouwonder¬ 
neming te staan. Cic. S. Rosc. 50. 

§ 614. 1. Ik heb bemerkt, dat er in u een uitstekende aanleg voor 

de welsprekendheid is. Cic. de orat. 1, 131. — 2. De geest van den 

wijze (is) geschikt om tc bevelen. Cic. leg. 2, 8. 

3. De staat heeft mij als consul geroepen om het algemeene welzijn 

te beschermen. Cic. Mur. 5. — 4. Alle krachten waarover hij beschik¬ 

ken kon, heeft hij gewijd aan de bescherming der vrijheid. Cic. Phil. 

10, 16. — 5. Indien dat reeds schandelijk is, geld aan te nemen om 

eene rechtzaak te beslechten, hoeveel schandelijker is het dan niet, iemand 

te veroordeelen, van wien men geld heeft aangenomen om hem vrij te 

spreken! Cic. Verr. 3, 78. 

Aanm. Aristo en Pyrrho zeiden, dat er tusschen „uitstekende gezond¬ 
heid genieten’* en „zeer ernstig ziek zijn” in ’t geheel geen verschil 
bestond. Cic. fin. 2, 43. 

§ 615. 10 1. De wetten van Lycurgus ontwikkelen de jeugd door 

inspanning: door jagen, door hardloopen, door honger, dorst, koude 

en hitte te lijden. Cic. Tusc. 2, 34. — 2. Wij gelooven ons bij Caesar 

bemind te maken door den vrede te verdedigen. Cic. epist. 4, 2, 3. 

20. 1. (Deze deugd) heet prudentia (inzicht) naar providêre (vooruit¬ 

zien). Cic. leg. 1, 60. — 2. Het woord invidia (afgunst) is afgeleid 

van het te-veel-zien-op {invidêre) het geluk van een ander. C/c. Tusc. 3, 20. 

3. Juist (§ 481 Aanm.) de wet op de knevelarij is de beschermster 

der bondgenooten. Cic. div. in Gaec. 65. — 4. In ’t verachten en af¬ 

wijzen van het zingenot wordt de deugd vooral openbaar. Cic. leg. 1, 52. 

§ 616. 1. De Sequani zonden gezanten tot Caesar om te vragen, 

dat hij hen niet voor vijanden zou houden. Caes. Gall. 6, 32, 1. — 2. 

De Aeduers zenden gezanten tot Caesar om hulp te vragen, o. 1. 1, 11, 2. 

§ 617. 1. Hij maakt hun duidelijk, dat het zeer gemakkelijk (te 

doen) is, hun voornemen uit te voeren, o. 1. 1, 3, 6. — 2. Wat is zoo 

aangenaam voor het verstand en voor het gehoor, als eene rede, ver¬ 

sierd met wijze spreuken en woorden, rijk van inhoud? Cic. de orat. 1, 

31. — 3. Het is moeilijk te zeggen, hoezeer wij gehaat zijn. Cic. off. 

2, 48. — 4. De menschelijke ziel kan met niets anders dan met de 
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godheid zelf, indien men dat zeggen mag, vergeleken worden. Cic. 

Tusc. 5, 38. 

§ 619. 
Aanm. 2 [3J. Ariovistus antwoordde aan het gezantschap: dat, 

indien hij iets van Caesar noodig had, hij (dan) tot hem gekomen zou 
zijn; indien hij (Caesar) iets van hem wilde, dat hij dan tot hem moest 
komen. Caes. Gall. 1, 34, 2. 

« 

10. Caesar bevond: dat Dumnorix een groot aantal ruiters op 

eigen kosten voortdurend onderhield en om zich had, en dat hij niet 

alleen in zijn eigen land, maar ook bij de naburige staten grooten 

invloed had, en dat hij, om dezen invloed te vermeerderen, zijne moeder 

onder de Bituriges aan eenen man die daar zeer gezien was, had uit¬ 

gehuwelijkt, zelf eene vrouw uit de Helvetiërs had en zijne zuster van 

moeders zijde en zijne vrouwelijke verwanten ten huwelijk had gegeven 

in andere staten. Caes, Gall. 1, 18, 5. 

20. Vercingetorix zegt: dat het zeer gemakkelijk (te doen) is den 

Romeinen den toevoer van levensmiddelen te beletten: dat zij (maar) 

gelaten zelf hun graan onbruikbaar maken moesten en hunne huizen 

in brand steken. Caes. Gall. 7, 64, 3. 

30. Ariovistus antwoordde Caesar: dat hij eerder in Gallië gekomen 

was dan de Romeinen. Wat hij toch wilde? Waarom hij in zijne be¬ 

zittingen kwam? o. 1. 1, 44, 7. 

40. Caesar zeide: waartoe anders dat alles toch strekte, dan tot zijn 

eigen verderf. Caes. civ. 1, 9, 4. 

50. Dat hij het betreurd had, dat een gunstbewijs van het Romeinsche 

volk hem smadelijk door zijne vijanden werd ontwrongen en dat hij, 

nadat men hem zes maanden imperium had ontroofd, gedwongen werd 

wederom naar de stad te gaan, ofschoon (§ 526) het volk bevolen had, 

dat men in de eerstvolgende volksvergadering, niettegenstaande zijne 

afwezigheid, met hem rekening zou houden, o. 1. 2. 

Aanm. 4 [l]. d). 1. Themistocles verwittigde Xerxes per*brief, dat men 
van plan was, de brug die hij over den Hellespont gemaakt had, af te 
breken. Nep. Them. 9, 3. 

b) [Aanm. 2]. Aristoteles beweert, dat door Protagoras geschreven en 
gereed gemaakt zijn opstellen over verhevene onderwerpen, die nu gemeen¬ 
plaatsen worden genoemd, en dat (§ 482) Gorgias datzelfde gedaan heeft. 
Cic. Brut. 47. 

§ 620. 10. 1. (Ariovistus antwoordde): dat indien Caesar niet weg¬ 

trok en zijn leger wegvoerde uit deze streken, hij hem niet voor een 

vriend, maar voor een vijand zou houden. Caes. Gall. 1, 44, d. 

2. Divico hield tegenover Caesar het volgende vertoog: wanneer het 

Romeinsche volk met de Helvetiërs vrede zou sluiten, dat dan de Hel¬ 

vetiërs daarheen zouden gaan en daar zouden verblijven, waar Caesar 

hen zou plaatsen en gelasten te blijven, o. 1. 1, 13, 3. 
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3. Hij houdt (den vijanden) voor, dat, indien zij niet aldus doen, hij 

hunnen staat zal beoorlogen, o. l. 5, 1, 8. 

4. Ariovistus antwoordde (op de eischen van Caesar): dat hij, wan¬ 

neer hij hem het vrije bezit van Gallië zou (hebben) over(ge)laten, hem 

rijkelijk daarvoor beloonen zou. o. l. 1, 44, 13. 

5. Wij vinden beschreven, dat, indien de maan kort vóór zonsopgang 

verduisterd zou zijn in het teeken van den Leeuw, Darius en de Perzen 

door Alexander en de Macedoniërs in den strijd zouden worden over¬ 

wonnen en Darius sterven zoude. Cic. div. 1, 121. 

6. Ik zag, dat, indien ik Catilina met den dood gestraft zou hebben 

(strafte), ik, door den algemeenen haat ten val gebracht, zijne aanhan¬ 

gers niet zou kunnen vervolgen. Cic, Catil. 2, 4. 

Aanm. 1. Caesar verklaart Divitiacus, dat dit mogelijk zal zijn, indien 
de Aeduers hunne troepen het gebied der Bellovaci (zullen hebben) laten 
binnenrukken. Caes. Gall. 2, 5, 3. 

AaNiW. 2. Men zegt dat, wanneer men (eenmaal) de vrees heeft wegge¬ 
nomen {§ 508j, alle nauwgezetheid des levens zal zijn weggenomen. Cic. 
Tusc. 4, 46. 

Aanm. 3. 1. Indien gij eenmaal in uwe vonnissen de grens van billijk¬ 
heid en wet hebt overschreden, weet dan, dat gij aan de overigen bij het 
schatten geen grens van slechtheid en gierigheid (meer) hebt overgelaten. 
Cic. Verr. 4, 230. — 2. Want wees als ’t u belieft daarvan overtuigd, dat 
indien over deze dingen aan den senaat verslag gedaan is, ik het er voor zal 
houden, dat mij de hoogste lof toegekend is, indien gij aan het eerbewijs 
voor mij door uwe stem uwe goedkeuring hecht. Cic. epist. 15, 4, 11. 

2t^ 1. (Bewijs), dat de schrijver van de wet zelf, indien hij bestaat, 

deze daad zal (moeten) goedkeuren. Cic. inv. 2, 130. 

2. Dat, indien er zich verder geen moeilijkheden voordeden, zij zon¬ 

der gevaar tot het naaste legioen zouden (kunnen) komen. Caes. Gall. 5,29,6. 

Aanm. 4. (De Germanen zeiden:) dat. indien de Romeinen hun vriend¬ 
schap begeerden, zij nuttige vrienden voor hen zouden kunnen zijn. Caes. 
Gall. 4, 7, 4. 

Aanm. 5. (De redevoering der gezanten luidde aldus:) dat de Germanen 
niet begonnen waren met den oorlog tegen het Romeinsche volk, maar 
desniettemin niet weigerden, om, indien zij getergd werden, te strijden. 
Caes. Gall. 4, 7, 3. 

2. Zij verklaren, dat de eenige hoop op behoud is, om, door een uitval 
te doen, het laatste middel te beproeven, o. 1. 3, 5, 2. 

3<\ 1. Wat denkt ge? Indien er rede was in de beesten, zouden ze 

dan niet het meest elk op zijn eigen soort gesteld zijn? Cic. nat. deor. 

1, 78. — 2. Titurius riep: dat, indien hij (Caesar) aanwezig was, noch 

de Carnuten het plan gemaakt zouden hebben Tasgetius te dooden, 

noch de Eburonen met zooveel minachting jegens ons (de Romeinen) 

bij de legerplaats zouden gekomen zijn. o. 1. 5, 29, 2. 

3. Ik geloof, dat de ouden deze zaak gebruikt zouden hebben, indien 

zij (hun) bekend was. Cic. orat. 169. 
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4. Wat denken wij verder wel van Caesar? Indien hij had voorzien, 

dat hij in den senaat vermoord daar neer zou liggen, onder welke 

zielepijniging zou hij (dan) niet zijn leven hebben doorgebracht! Cic. 

div. 2, 23. 

5. Of meent gij, dat er ook maar één oud wijf zóó krankzinnig 

geweest zou zijn, dat het aan droomen geloof hechtte, indien zulke 

dingen niet bij toeval soms wel eens uitkwamen? o. 1. 2, 84. 
Aanm. 7. De meesten achtten, dat, indien niet ter zelfder tijd zekere be¬ 

richten over Caesars overwinning waren aangebracht, de stad verloren 
geweest ware. Caes. 3, lOl, 3. 

Aanm. 8. Ik acht, dat Plato, indien hij de openbare welsprekendheid had 
willen beoefenen, zeer krachtig en woordenrijk had kunnen spreken. Cic. 
off. 1, 4. 

§ 621. a) Q. Metellus oordeelde, dat men voor den bekenden 

Marius, een dapper held en consul en voor de zesde maal consul, wijken 

moest. Cic, Pis. 20. 

b) 1. Deze, nog een zeer jonge man, daagde een oud-consul voor 

het gerecht. Cic. Cael. 47. 

2» Ik, de bestendige lofredenaar, de bestendige beschermer van den 

vrede, wil niet, dat er vrede zij met M. Antonius. Cic. Phil. 7, 8. 
§ 622 [623]. Plato meent, dat de wijsgeeren zelfs geen staatsambten zullen 

aanvaarden, tenzij dan gedwongen. Beter echter ware het zoo dit vrijwillig 

geschiedde. Cic. off. 1, 28. 
§ 623 [622]. 1. Ik heb gemeend u de bronnen waaruit ge zoudt kunnen 

putten en den weg zelf te moeten aanwijzen. Cic. de orat. 1, 203. — 2. De 
bekende Pythische Apollo zegt. dat hij die is, van wien allen raad verlangen, 
o. 1. 1, 109. — 3. Daar zijn de Atheners, waarvan, naar men meent, de bescha¬ 
ving, wetenschap, godsdienst, landbouw, recht en wetten afkomstig zijn. Cic. 

Flacc. 62. 
§ 624. 

Aanm. 2. l. Er is geen redelijk beleid in ’t gemeene volk, geen onder- 
scheiding(svermogen), geen nauwgezetheid. Cic. Planc. 9. — 2. Hij oordeelt, 
dat deze geen consul is. Cic. Phil. 3, 12. 

3. Indien Epicurus in den stier van Phalaris is, zal hij zeggen: Hoe 
weinig bekommer ik mij daarom! Cic, Tusc. 2, 17. — 4. Zoo weinig was 
hij een volksvriend, dat hij zijn geld en goed alleen verteerde. Cic. Sest. 110. 

Aanm. 3. l. Dit laat zich misschien met de wapenen nog in orde brengen, 
door overreding niet. Cic. Att. 14, 14, 6. — 2. Dat kon Hercules misschien 
overkomen, maar ons niet. Cic. off. 1, 118. 

Aanm. 6. Zelfs indien ik het zou willen, ik kan niet. Cic. Pis. 68. 

§ 625, 1. Wie den dood onder de rampen rekent, moet hem wel 

vreezen. Cic. fin. 3, 29. -- 2. Het staat u zelfs nadat ge reeds zoo 

groote dingen gedaan hebt, niet vrij, u zelf niet gelijk te blijven 

(d. i.: ge moet u zelven gelijk blijven). Cic. epist. 9, 14, 6. — 3. Zoodra 

Antonius in Italië teruggekeerd was, zou een ieder gedacht hebben 

(§ 514), dat Atticus in groot gevaar verkeerde. Nep. Att. 10, 1. — 4. 

Menigeen, die óf gebrandmerkt is, óf een onteerend vonnis te zijnen laste 

heeft, geniet (toch) van zijn eigen goederen. Cic. Quinct. 49. 
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b) 1. Er is nooit eenig dichter of redenaar geweest, die oordeelde 

dat iemand, wie dan ook, beter was dan hijzelf; dit óverkomt ook den 

slechten. Cic. Att. 14, 20, 3. — 2. Een zoo secure plaats (§ 403, A. 1) 

voor (verzekerde) bewaring laat zich noch tot stand brengen noch be¬ 

denken. C/c. Verr. 6, 68. — 3. Niets is mij dierbaarder of aangenamer 

dan hij. Ck. epist. 13, 1, 5. 4. Caesar zegt, dat er niets eervollers 

en veiligers voor mij is, dan mij van allen strijd verre te houden. Cic. 
Att. 10, 9, 1. 

5. Zelfs dit mag namelijk niet overgeslagen worden Cic. Verr. 2, 

155. — 6. Nooit heb ik hem ook maar in het geringste beleedigd. Cic. 
Lael. 103. 

§ 626. 1. Dit is zeker wel het hoogste, met zijn ziel zelf zijn ziel 

te zien. Cic. Tusc. 1, 52. — 2. Wie van onze redenaars althans van 

dezen tijd leest nog Cato? Cic. Brut. 65. 3. Er is veel wat wel(iswaar) 

nuttig is, maar niet goed. — 4. Aristoteles ten minste beweert, dat alle 

menschen van talent zwaarmoedig zijn. o. 1. 1, 80. 

Aanm. 2. Reeds lang hebben wij de ware namen der dingen verloren. 
Sall. Catil. 52, II. 

§ 627. 1. 1. Ik weet zeker, dat dit voor niemand uwer twijfelachtig 
is. Cic. Caecin. 97. 

2. De dood is zeker te verkiezen boven slavernij. Cic. Phil. 11, 24. — 

3. Al wat niet mag, moet zeker niet. Cic. Balb. 8. —• 4. Indien de 

godheid weet, wat er bij toeval zal geschieden, zal het in elk geval 

gebeuren; indien het echter in elk geval gebeuren zal, is er geen toe¬ 
val. Cic. inv. 2, 18. 

2. 1. Misschien zult gij dat wat ik van plan ben te zeggen, met 

verwondering hooren, maar ik zal ten minste mijne meening zeggen 

(§ 524, A. 1). Cic. Pis. 32. - 2. Hoezeer gij mijn heengaan niet hebt 

aangeraden en gedreven, goedgekeurd hebt ge het toch zeker. Cic. Att. 

16, 7, 2. — 3. Wat er zaliger is dan deze, kan ik me althans niet indenken. 

Cic. Tusc. 5, 81. — 4. Dingen die misschien waar, maar in elk geval van 

belang zijn, worden niet zoo behandeld als ze verdienen. Cic. fin. 4, 7. 

5. Neem dit verdriet van mij weg of maak het althans kleiner ’t zij 

door troost, ’t zij door raad. Cic. Att. 9, 6, 5. — 6. Spaart althans mijne 

oogen. Cic. Phil. 9, 19. 

Aanm. 2. Indien de staat geen wijzen heeft voortgebracht, dan toch in 
elk geval mannen die den hoogsten lof verdienen. Cic. rep. 3, 7. 

§ 628Ö [628]. A. 2°. 1. De barmhartigheid is nuttig om hulp aan te brengen 
en het leed der menschen te verzachten. Cic. Tusc. 4, 46. — 2. De deugd is 
dezelfde in den mensch en in de godheid. Cic. leg. 1, 25. 

30 1. Met twee veldheeren is over de heerschappij in Italië gevochten, met 
Pyrrhus en met Hannibal. Cic. Lael, 28. — 2. Aristoteles oordeelde, dat de 
werkzaamheid van den redenaar zich beweegt op drieërlei gebied: het betoo- 
gende, het beraadslagende en het gerechtelijke. Cic. inv. 1, 7. 
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4^. Hij houdt het daarvoor, dat men van Juppiter beginnen moet. Van 
welken Juppiter? Cic. rep. 1, 56. 

Aanm. Ik ben van die meening, van welke gij altijd geweest zijt, zooals 
ik weet. Cic. leg. 3, 33. 

c. Van nature zijn wij aangelegd op (het vormen van) kringen, vereenigingen, 

staten. Cic. fin. 3, 63. 

§ 630. 2. 1. D. Brutus hield de provincie Gallië in de macht van 

den senaat en ’t Romeinsche volk. Cic. Phil. 5, 36. — 2. Ik zal niet 

vasthoudend zijn en u gelijk geven. Cic. fin. 1, 28. 

3. En dezelfde heeft later niet slechts de tranen der burgers, maar 

ook de smeekbede van het vaderland afgewezen. Cic. p. red. in sen. 

12. — 4. En Pythagoras verbiedt (ons), zonder bevel van onzen heer, 

onze levenspost te verlaten. Cic. Cato 73. — 5. En aldus hebben we 

gedaan. Cic. fin. 3, 9. 

3. 1. Indutiomarus begon troepen bijeen te brengen en te oefenen 

en van de naburige (staten) paarden aan te schaffen. En zelfs had hij 

door dit alles zich reeds zulk een gezag in Gallië weten te verwerven, 

dat van alle kanten de gezantschappen tot hem kwamen. Caes. Gall. 5, 55. 

2. Vgl. § 374. 

§ 630a. 1. Het is mogelijk, dat iemand juist denkt, maar zijne gedachten 
niet in gekuischten vorm onder woorden kan brengen. Cic. Tusc. 1, 6. — 2. 
De vijanden konden den aanval niet uithouden, maar sloegen op de vlucht. 
Caes. Gall. 4, 35. — 3. Wij zijn niet slechts voor ons zelf geboren, maar op 
een deel van ons bestaan maakt ons vaderland aanspraak, op een deel onze 
vrienden. Cic. off. 1, 22. 

4. Ook heeft hij niemand gemist, maar zich veeleer over ons vertrek ver¬ 
heugd. Cic. Phil. 2, 109. — 5. Nooit hebben we een vonnis aan de rechters 
door de macht van ons woord ontwrongen, maar veeleer hen rustig gestemd 
en op deze wijze juist zooveel als ze uit zich zelf goed vonden, aangenomen. 

Cic. de orat. 2, 74. 

§ 631. 1. Hij was altijd even welwillend voor mij als voor zich zelven. 

Cic. Pis. 80. — 2. Zoodra er maar een vermoeden van oorlog ruchtbaar 

wordt (§ 507), zwijgen terstond de kunsten. Cic. Mur. 22. — 3. Veinzerij 

is er, wanneer men (§ 359, 4) iets anders zegt, dan men (§ 359, 3) 

meent. Cic. de orat. 2, 269. 

Aanm. l. l. Wij kunnen echter ook de vriendschap zelve niet in stand 
houden, indien wij niet onze vrienden evenzeer liefhebben als ons zelf. • 
Cic. fin. 1, 67. — 2. Indien hij aldus spreekt, spreekt hij dwaasheid, 
even goed als indien hij zou. zeggen dat verwantcn-(oudcr-)moordcnaar3 niet 
bestraft moeten worden. Cic. o. 1. 2, 21. 

§ 632. 1. Tot onze ouders en de onsterfelijke góden en het vaderland 

trekt ons in de eerste plaats de natuur. Cic. har. resp. 57. — 2. Die 

daar (Clodius) heeft den naam, de godsdienstplechtigheden, het aandenken, 

het geslacht zijner ouders (met schande) overdekt; — zelfs den senaat 

heeft hij door geweld, moord en brandstichting te gronde gericht, o. 1. 58. 
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§ 633. 1. Men moet oordeelen, dat zij die de rechtvaardigheid (onder 
de menschen) wegnemen, ook jegens de onsterfelijke góden zondigen. 
Cic. off. 3, 28. — 2. Indien de wijze toorn kent, kent hij ook begeerte. 
Cic. Tusc. 3, 19. — 3. Ik heb geschreven aan Terentia, en ook aan hem 
zelf. Cic. Att. 7, 1, 9. — 4. De geheele schare van vrijgeborenen is aan¬ 
wezig, zelfs van de onaanzienlijkste. Cic. Catil. 4, 15. — 5. Zelfs zegt 
men dat de struikroovers wetten hebben, waaraan ze zich onderwerpen. 
Cic. off. 2, 40. — 6. Door dien (man) daar is niet alleen aan menschen, 
maar ook aan de onsterfelijke góden de oorlog verklaard. Cic. Verr. 5, 
72. — 7. Zie § 428 b), zin 4. 

8. Niemand is in de laatste twintig jaren een vijand van den staat 
geweest, die niet tegelijkertijd ook mij den oorlog heeft verklaard. Cic. 

Phil. 2, 1. — 9. Ik ben blij, indien het u goed gaat; mij gaat het ook 
goed (gewone formule aan het begin van een brief, gewoonlijk afgekort: 
S. V. B. E. E. Q. V.). Cic. epist. passim. — 10. Dit zal men ook op vele 
andere plaatsen vinden. Cic. Tusc. 3, 10. 

§ 634. 1. a) 1. Door de meeningen van den grooten hoop laten 
we ons medesleepen in de dwaling (zie § 495, zin 1) en zien we de 
waarheid niet. Cic. leg. 2, 43. — 2. We zijn immers niet zoo maar of 
toevallig verwekt en geschapen. Cic. Tusc. 1, 118. 

3. Hij (Epicurus nl.) ontkent dat er nog bewijs of betoog noodig is, 
waarom men de lust moet zoeken, de smart ontvluchten. Cic. fin. 1, 

— 4. Wees als ’t u belieft niet onbeschaamd en maak het mij niet 
lastig. Cic. epist. 12, 30, 1. 

b) 1. Ze (De vijanden nl.) zagen dat de borstweringen (boven) aan de 
torens afgebrand waren en bemerkten dat (de onzen), nu ze ongedekt 
waren, niet gemakkelijk (meer konden) naderen. Caes. Gall, 7, 25, 1. — 
2. Aan den legaat M. Fabius wijst hij de ruiters toe, maar gelast hem, 
niet vóór het aanbreken van den dag zijne strijdmacht te laten oprukken. 
Liv. 4, 27, 9. 

c) 1. (En) er was niemand, die het op buit had toegelegd. Caes. Gall. 
7, 28, 3. — 2. De deugd verwekt de vriendschap en houdt haar bijeen, en 
zonder deugd is vriendschap op geenerlei wijze mogelijk. Cic. Lael. 20. 

2. 1. Onze voorouders hebben de eerste schrede tot de heerschappij 
in Afrika van Sicilië uit gedaan; immers niet zoo gemakkelijk zou de 
zoo groote macht van Ksrthago gevallen zijn, indien niet die graanschuur 
voor onze vloot had opengestaan. Cic. Verr. 3, 3. — 2. De hoorder heeft 
een anderen gedachtengang, maar dwaalt toch niet af. Cic. de orat. 3,160. — 
3. Toch is eene vermeerdering van het vermogen die niemand schaadt, niet 
af te keuren. Cic. off. 1, 25. — 4. Er was een goede gelegenheid om een 
slag te slaan. En inderdaad ontging dit Caesar niet. Caes. civ. 1, 71, 1. 

3. 1. De onzen dreven de vijanden op de vlucht, maar konden hen niet 
verder vervolgen, omdat de ruiters geen koers konden houden. Caes. Gall. 4, 
26, 5. 2. Zeer vele jaren heb ik besteed aan de wijsbegeerte, maar toch kan 
ik geen smart verdragen. Cic. Tusc. 2. 60. — 3. De onderhandelingen over deze 
zaken zijn tusschen hen begonnen, maar niet ten einde gebracht. Caes. Gall. 1,47,1. 

WOLTJER, Lat. Gramm. 6e druk. 5a 
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§ 635. 10. 1. Hij spoorde hen aan het gebeurde niet (te) zwaar op 
te nemen en zich door deze dingen niet te laten verschrikken of tegen¬ 
over vele gunstige gevechten er één te stellen, dat ongunstig was ge¬ 
weest. Caes. civ. 3, 73, 2. — 2. Caesar zond een schrijven aan de Lin- 
gones, dat zij de Helvetiërs niet met koren of met iets anders moesten 
helpen. Caes. Gall. 1, 26, 6. — 3. We moeten er voor oppassen, dat we 
het oor niet leenen aan pluimstrijkers of ons laten vleien. Cic. off. 1, 91. 

4. Deze versterkingen breidde hij uit, om ze bij wijze van muur vóór 
zich te hebben en niet tegen zijn zin gedwongen te worden, slag te 
leveren. Caes. civ. 3, 112, 8. — 5. Hij bezweert hen, zich aan zijn welzijn 
gelegen te laten liggen en hem niet aan de vijanden over te leveren. 

Caes. Gall. 7, 71, 3. 
(6. Het was niet mogelijk dezen over te halen, langer te vertoeven en 

den hunnen hulp te brengen. Caes. Gall. 2, 10, 5.) 

Aanm.. Labienus beval, dat allen alleen op Indutiomarus zouden aandrin¬ 
gen en verbood dat iemand een ander zou wonden, vóór hij gezien had, 

dat gene gedood was. Caes. Gall. 5, 58, 4. 

2®. 1. Gij moet dat niet goedkeuren en niet uwe instemming betuigen met 
verzinsels. Cic. ac. 2, 125. — 2, Eene vrouw mag niet aanwezig zijn bij de 

godsdienstige plechtigheid, noch die zien. Cato agr. 83. 

§ 636. 1. a) 1. Men kan dit alleen kiezen of verwerpen. Cic. 

fin. 2, 38. — 2. Hij was niet zoo nauwkeurig als Rullus, of kon mis¬ 
schien geen kooper voor die plaats vinden. Cic. leg. agr. 2, 51. — 3. 
Dat is eene stelling wat waar of onwaar is. Cic. Tusc. 1, 14. — 4. Hier 
moeten we overwinnen of sterven. Liv. 21, 43, 5. 

5. Epicurus moet dit bekennen of die dingen moeten uit het boek genomen, 

of liever het geheele boek weggeworpen worden. Cic. Tusc. 3, 44. 

Aanm. 2. De liefde verschilt niets of ten minste niet veel van razernij. 

Cic. Tusc. 4, 72. 

Aanm. 3. 1. Dezen hebben zich een ander hoogste goed gesteld, waar¬ 
voor ze het nut of het genot tot richtsnoer nemen. Cic. fin. 5, 57. — 2. 
Spreek ik over het geslacht der menschen of in het algemeen over dat 
der levende wezens? o. 1. 5, 33. — 3. Hoe zwak was hij, welk eene brooze 
of liever, slechte gezondheid had hij! Cic. Cato 35. — 4. Hij heeft ge¬ 
dwaald, of liever, hij is gek geweest. Cic. Verr. 4, 113. 

b) 10 1. Zie § 641, 3, a) zin 2. — 2. Vgl. § 452, zin 5. — 3. Niemand 
laat zich tot medelijden bewegen door de terechtstelling van een ver¬ 
wantenmoordenaar of van een verrader. Cic. Tusc. 4, 18. 4. En 
men kan niet goed redetwisten met opvliegendheid of stijfhoofdigheid. 

Cic. fin. 1, 28. 
20 1. Maakt de lust iemand beter of meer prijzenswaardig? Cic. 

parad. 15. — 2. Ik vraag, of hij dit onrechtvaardig of slecht gedaan 
heeft. Cic. off. 3, 54. — 3. Zij twijfelen inzake de wereld, of zij zelf 
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door het toeval of een of ander noodlot is tot stand gebracht, dan wel 
door de rede en een goddelijken geest. Cic. nat. deor. 2, 88. 

4. Kan een goed iemand tot kwaad zijn of kan iemand te midden 
van een overvloed van goede dingen zelf niet goed zijn? Cic. parad. 
7. — 5. Pleitte hij (d.i. M. Cato) soms niet, omdat hij het burgerlijk 
reeht geleerd had? of, verwaarloosde hij de rechtswetenschap, omdat hij 
kon pleiten? (Er volgt: In beide richtingen gaf hij zich moeite en muntte 
hij uit). Cic. de orat. 3, 135. 

c) 1. (Een van tweeën,) Hermarchus leeft morgen of hij leeft morgen 
niet. Cic. ac. 2, 97. — 2. Elke bewering (stelling) is óf waar, óf valsch. 
o. 1. 95. 

3. Indien ik eenig verstand heb van kriigszaken, zal er een andere plaats 
meer berucht zijn door onze nederlaag dan het Trasumeensche meer. Liv. 22,39,8. 

2. 1. De Ubiërs baden (Caesar), hun te hulp te komen, of, indien 
hij daarin verhinderd werd, ten minste zijn leger over den Rijn te voeren. 
Caes. Gall. 4, 16, 5. — 2. Haat kan óf door smeekbeden getemperd 
worden óf om de politieke omstandigheden en het algemeen belang 
worden opgegeven óf door de moeilijkheid van de wraak worden inge¬ 
houden óf door den langen duur gekalmeerd worden. Cic. p. red. ad 
Quir. 23. 

3. Dappere mannen voelen in den strijd geen wonden, of beter gezegd, 
ze voelen ze wel, maar ze willen liever sterven, dan ook maar iets aan 
hun eer te kort te doen. Cic. Tusc. 2, 58. — 4. Daar komt Epicurus, 
een geenszins slecht mensch, of beter gezegd, een voortreffelijk man 
o. 1. 2, 44. 

Aanm. 2. 1. Om mij moogt ge zelfs snurken. Cic. ac. 2, 93. — 2. Zien 
we niet, hoe de kinderen door het spel geboeid worden en daarvoor zelfs 
honger en dorst verdragen? Cic. fin. 5, 48. — 3. Van uwe liefde heb 
ik overal de bewijzen gezien, zoo nog onlangs inzake Tigellius. Cic. epist 
7, 24, 1. 

3. Laat hem niet meer of minder zeggen dan noodig is. Cic. Flacc. 12. 
4. 1. Toen Catilina reeds uit de stad gejaagd of (wilt ge) gelaten 

was, zond Autronius wapenen. Cic. Suil. 17. — 2. Wat was grooter 
bewijs van ontsteltenis dan dit vertrek, of, liever, deze schandelijke 
vlucht uit de stad? Cic. Att. 8, 3, 3. 

Aanm.. Deze geheele kunst — of moet men zeggen: schijnkunst —der 

welsprekendheid heeft dezen inhoud. Cic. de orat. 2, 356. 

§ 637. 1. a) 10. 1. Dit is een niet geschreven, maar ingeschapen 
wet, die wij niet geleerd, maar uit de natuur zelve geput hebben, waar¬ 
voor we niet zijn opgeleid, maar gemaakt, waarin we niet oriderricht, 
maar gedrenkt zijn. Cic. Mil. 10. — 2. De vrucht van het vrij-zijn-van- 
ambtsbezigheden is niet inspanning, maar ontspanning van den geest. 
Cic. de orat. 2, 22. — 3. Men verhaalt dat Pythagoras zeide geen kunst 
te kennen, maar een wijsgeer te zijn. Cic. Tusc. 5, 8. — 4. Het behoort 
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bij den wijsgeer, over de onsterfelijke góden niet een onzekere en wei¬ 
felende, maar eene vaste en stellige meening te hebben. C/c. nat. 

deor. 2, 2. 

Aanm. 1. Aanwezig is M. Lucullus, die zegt, het niet slechts te 
nieenen, maar ook te weten, niet slechts gehoord maar ook gezien te 
hebben.’ niet slechts er bij geweest te zijn, maar ook het gedaan te hebben. 

Cic. Arch. 8. 
20. 1. Er ontstaat dikwijls onrecht door rechtsverdraaiïng, d.w.z. een 

al te fijn bedachte, maar arglistige uitlegging van het recht. Cic, off. 1,33. 
2. Wij beproeven een veelszins groot en moeilijk werk; maar ik acht 

niets moeilijk voor iemand die bemint. Cic. orat. 33. 

b. 1. Tegen Epicurus is dit meer dan genoeg. Maar ik ben verlan- 
gend te hooren, hoe gij, Cotta, zelf er over denkt. Cic. nat. deor. 2, 2. 

3. 1. Maar dit zijn oude dingen; dat is echter wat nieuws, dat Caesar 
op mijn raad zou vermoord zijn. Cic. Phil. 2, 25. — 2. Laat ons be¬ 
denken, dat het lichaam van groote mannen sterfelijk is, maar de roem 
van den geestesarbeid en van hun voortreffelijkheid eeuwig, Cw. Sest. 143. 

3. Wat echter Dicaearchus en Aristoxenus aangaat, laten we die laten 

rusten. Cic. Tusc. 1, 41. 
4. a) 1. ,Dat is mij om het even,” zeide hij, „daar ik de zaak goed¬ 

keur”: „Ik echter,” sprak ik, enz.. Cic. Att. 13, 42,1. — 2. „Ik erken, dat 
ik een opkooper ben, maar (dat zijn) ook vele anderen.” „Maar ik ben 
een landbouwer en boer.” Cic. S. Rosc. 94. — 3. „Hij was laf geweest. 
„Maar gij hadt hem bij eene vroegere gelegenheid om zijne voortreffe¬ 
lijkheid een krans gegeven.” „Hij had de scheepslieden ontslagen. 
„Maar van allen hadt gij de gage ontvangen. Cic. Verr. 6, 110. 
4. „De Galliërs ontkennen dit echter.” „Maar de geheele gang van 
zaken en de kracht der argumenten bewijst het.” Cic. Font. 21. — 5. 
„Maar Timaeus zegt zelfs, dat die Zaleucus in het geheel niet bestaan 
heeft.” „(Maar) Theophrastus, mijns inziens althans een zegsman van 
niet minder waarde, beweert van wel; en zijne eigen medeburgers, onze 
cliënten, de Locriërs, maken zelfs gewag van hem. Maar of hij bestaan 
heeft of niet, doet tenslotte niet ter zake; wij zeggen, wat overgeleverd 

is.” Cic. leg. 2, 15. 
6. Maar oude menschen zijn gemelljk, bang, opvliegend, lastig. Eerlijk 

gezegd (Als ge het precies wilt weten), ook nog gierig; maar dit zijn 
karakter-, geen ouderdomsgebreken. Cic. Cato 65. 

b) 1. Slechts een kort leven is ons door de natuur geschonken, 
maar de heugenis van een welbesteed leven blijft altijd. Cic. Phil. 14, 
32. _ 2. Onze voorvaderen hebben aan de inwoners van Tusculum het 
burgerrecht geschonken, Carthago en Numantia daarentegen tot den grond 
toe verwoest. Cic. off. 1, 35. — 3. Nu eindelijk begon Titurius, die geen 
enkele voorzorgsmaatregel genomen had, zenuwachtig heen en weer te 
rennen, zijne troepen in gevechtscolonnes in te deelen, maar zelfs dit 
nog vreesachtig en op zulk eene manier, dat hij het hoofd scheen ver- 
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loren te hebben. Cotta daarentegen, die de mogelijkheid, dat dit onderweg 
zou gebeuren, had voorzien en den opmarsch niet goedgekeurd had, schoot 
in geen enkel punt te kort ten opzichte van de gemeenschappelijke 
redding. Cues, Gall. 5, 33, 1 sq.. — 4. Lichaamskracht en alle andere 
dergelijke dingen vergaan in korten tijd, maar de voortreffelijke daden 
van den geest zijn onsterfelijk. SalL lug. 2, 2. 

8. Het sta ons vrij, indien we deze dingen niet kunnen vergeten, er 
althans over te zwijgen. Cic. Flacc. 61. — 9. Hij geeft leiding aan den 
staat, indien niet in begeerlijke, dan toch in dringende omstandigheden. 
Cic. Phil. 7, 7. — 10. Aeschines vaart uit tegen Demosthenes, Maar 
met hoeveel redenaarskunst, met welk een rijkdom van woorden! Cic. 
Tusc. 3, 63. — 11. Uw billijkheidsgevoel, heeren rechters, wordt slechts 
door ééne moeder aangevallen. Door wat voor eene moeder echter! Cic. 
Cluent. 199. 

5. a) 1. Gyges kon door niemand worden gezien, terwijl hij zelf 
alles zag. Cic. off. 3, 38. — 2. Croesus meende, dat hij de macht der 
vijanden zou vernietigen; hij vernietigde echter zijn eigen macht. Cic. 
div. 2, 115. — 3. Aristoteles heeft het ontstaan van alle levende wezens 
behandeld, Theophrastus de eigenschappen der planten. Cic. fin. 5, 10. — 
4. Met het lichaam kunnen wij niets waarnemen dan het tegenwoordige, 
met den geest echter èn het verleden èn het toekomstige, o. 1. 1, 55. 

5. Wat hebt ge mij als stof voor de verdediging gegeven, mijn beste 
aanklager? Wat dezen voor hun vermoedens? Cic. S. Rosc. 58. — 6. 
Heeft eenig getuige Postumius soms genoemd? Eenig getuige? Wat 
zeg ik, de aanklager soms? Cic. Rab. Post. 10. 

b) 1. M. Octavius begon de stad (Salonae) te belegeren. De stad 
(nu) is èn door de gesteldheid van het terrein èn nog door een heuvel 
beschut. Caes. civ. 3, 9, 2. — 2. De rede dwingt ons derhalve te erkennen, 
dat alles door het noodlot geschiedt. Noodlot noem ik wat de Grieken 
eifiaojuévrj noemen, d.i. een aaneengeschakelde reeks van oorzaken. Cic. 
div. 1, 125. 

3. Dit genre nu van samenspraken, dat gedragen wordt door het aan¬ 
zien van oude menschen, en dat wel aanzienlijke, schijnt, ik weet zelf 
niet waardoor, altijd meer indruk te maken. Cic. Lael. 4. — 4. Homerus 
bracht het menschelijkc op de góden over; ik had liever gewild, dat hij 
het het goddelijke op ons gedaan had. Maar wat is het goddelijke? Levens¬ 
kracht, verstand, vindingskracht, geheugen. Cic. Tusc. 1, 65. 

5. Een groote zaak (is de welsprekendheid), groot hare innerlijke 
waarde, zeer hoog haar aanzien. Cic. Mur. 29. — 6. In de eerste plaats 
lieten ze de verdragen en wetten die nog voorhanden waren (de XII 
tafelen en enkele koningswetten) bijeen zoeken. Liv. 6, 1, 10. — 7. Ik 
heb niemand ontmoet (en dagelijks ontmoet ik zeer velen), of ze 
betuigden me allen grootelijks dank. Cic. epist. 9, 14, 1. 

6. 1. Al beteekent het vrij-zijn-van-smart zonder-kwaad-zijn, toch is 
het niet het hoogste goed. Cic. fin. 2, 42. — 2. Hoewel hij zonder 
schuld is, is hij toch niet vrij van verdenking. Cic. S. Rosc. 55. — 



70* SYNTAXIS. (§§ 637-639) 

3. Ofschoon er ongeveer 40 schepen verloren waren, schenen toch de 
overige hersteld te kunnen worden. Caes. Gall. 5, 11, 2. — 4. In de 
algemeene ellende verblijdde ik mij met deze geringe hoop. C/r. epist. 2,16. 

7. 1. Ik ben niet bang, dat één mijner medeleerlingen het hooren 
zal. Maar toch moet gij op uwe hoede zijn. C/c. leg. 1, 21. 

2. En verder, gij ziet, dat niets meer op den dood gelijkt dan de 
slaap. Maar juist de ziel (§ 464) der slapenden bewijst het meest hare 
goddelijkheid; wanneer zij namelijk ontspannen en vrij is, ziet zij vele 
toekomstige dingen vooruit. Daaruit nu kan men opmaken, hoe zij zal 
zijn, wanneer zij zich geheel van de boeien des lichaams heeft 
vrijgemaakt. Cic. Cato 81. — 3. Aarzelt ge dezen gelukzalig te noemen? 
Nu is echter de wijze steeds zoo gestemd. Derhalve is de wijze steeds 
gelukzalig. Clc. Tusc. 5, 43. 

§ 638. 1. 1. Of is er iets, dat meer gelijkt op waanzin dan de 
toorn? Wat is er leelijker dan Achilles, wat dan Agamemno in Homerus 
bij hun twist? Om te zwijgen van Aiax, dien zijn toorn tot waanzin en 
zelfmoord gebracht heeft. Cic. Tusc. 4, 52. — 2. Gij voert al deze 
gronden aan voor het bestaan der góden, en maakt eene m.i. allerminst 
twijfelachtige zaak, door gronden te zoeken, twijfelachtig. Ik heb nl. niet 
slechts het aantal, maar ook de volgorde van uwe gronden opzettelijk 
in het geheugen geprent. Cic. nat. deor. 3, 10. 

§ 638a. 1. 1. Hij had besloten, de overige hoofden als gijzelaars 
mee te voeren, omdat hij een opstand van Gallië duchtte. Caes. Gall. 
5^ 5^ 4. — 2. De Helvetiërs overtreffen de overige Galliërs in dapperheid, 
omdat zij bijna dagelijks met de Germanen moeten vechten, o. 1. 1, 1, 4. 

3. Of ben ik soms te berispen, omdat ik twee consuls niet veroordeeld 

heb? Cic. dom. 9. 
4. Ik had vrijaf op het Tusculanum, omdat ik mijn leerlingen (hem) 

tegemoet had gestuurd. Cic. epist. 9, 18, 1. — 5. Het is prettig bemind 
te worden, omdat het het leven veiliger maakt. Cic. fin. 1, 53. 

2. 1. Daar het reeds nacht is, moet ge naar uw huis gaan. Cic. 
Catil. 3, 29. — 2. Laten ze maar komen en, waar ze me in uwe 
vergadering geroepen hebben, ten overstaan van u met mij spreken! Cic. 
leg. agr. 3, 16. 

3. 1. Dit wil ik opgeven, daar het u immers zoo belieft. Sall. lug. 
110, 7. — 2. Dus moet gij hen naar uw eigen oordeel bevrijders noe¬ 
men, daar er geen derde mogelijk is. Cic. Phil. 2, 31. 

§ 639 [640]. 10. 1. De grondslag van het rijk is daardoor gelegd, 
dat Romulus aantoonde, dat ook door het opnemen van vreemdelingen 
deze staat moest worden uitgebreid. Cic. Balb. 31. — 2. Welk eene 
groote goedgunstigheid is dat van de natuur, dat ze zoo vele, zoo 
afwisselende en zoo aangename dingen als voedsel voortbrengt! Cic. 
nat. deor. 2, 131. — 3. De tweede fout is, dat sommigen al te groote 
zorg wijden aan duistere zaken. Cic. off. 1, 19. 
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4. Het deed hem in zijn leven onder hen veel afbreuk, dat hij tot 
een vreemden staat behoorde. Nep. Eum. 1, 2. 

5. Juist daardoor zijt ge ellendig, dat ge niet merkt, hoe ellendig 
ge zijt. Cic. Phil. 13, 34. 

6. En zeker is Aristoteles hierin te prijzen, dat hij oordeelt enz.. Cic. 
nat. deor. 2, 44. — ?• Ook hieruit zal men kunnen verstaan, dat er in 
de wereld verstand is, dat zeker de wereld beter is dan eenig schepsel, 
o. 1. 2, 32. — 8. Behalve dat het onmogelijk was, kan men het zich 
niet eens voorstellen. Cic. div. 2, 28. — 9. Ik heb veel genot van 
(mijne buitengoederen) het Tusculanum en het Pompejanum, behalve 
in zooverre, dat zij mij onder schulden begraven hebben. Cic. Att. 2, 
1, 11. — 10. Of hij soms de jongste wederrechtelijke handelingen, dat 
ze nl. de Haedui, dat ze de Ambarri, dat ze de Allobroges hadden ge¬ 
brandschat, kon vergeten? Caes. Gall. 1, 14, 3. 

11. Het is uitstekend, dat ge den naam dictatuur (uit de constitutie) 
weggenomen hebt. Cic. Phil. 2, 91. — 12. Is het niet genoeg, Piso, dat 
gij de menschen zoozeer misleid hebt? Cic. Sest. 32. 

13. Moge het nooit bij mij opkomen, berouw er over te hebben, dat 
ik mij zelf niet ontrouw ben geworden. Cic. Att. 2, 4, 2. 

20. 1. Gij doet wel, zeide hij, dat gij mij helpt. Cic. fin. 3, 16. — 
2. Ge hebt me een groot genoegen gedaan, door me het boek van 
Serapion te zenden. Cic. Att. 2, 4, 1. 

3. Ik koester veel hoop, heeren rechters, dat het voor mij een zegen is, 
dat ik ter dood gebracht zal worden. Cic. Tusc. 1, 97. — 4. Het trof 
zeer slecht, dat ge hem nooit gezien had. Cic. Att. 1, 17, 2. 

30 Daaibij kwam nog, dat zij het betreurden, dat hunne kinderen 
hun ontrukt waren als gijzelaars. Caes. Gall. 3, 2, 5. 

40 1. Ik ga stilzwijgend voorbij, dat zij zich dat huis als woonstede 
heeft uitgekozen. Cic. Cluent. 188. — 2. Ik laat daar, dat zij die de 
provincies nu hebben, ze zóó verdeeld hebben, dat ze ze zich niet 
hebben toegeëigend, alvorens ze dit college hadden veroordeeld. Cic. prov. 3. 

Aanm. 6. 1. Wat meer is: met denzelfden geest kunnen we de meest 
ongelijksoortige dingen begrijpen. Cic. Tusc. 1, 46. — 2. Zelfs hebt ge u 
zelf onder bewaking laten stellen. Cic. Catil. 1, 19. 

B. 1. Wat uw wensch aangaat te weten, hoe het met ieders trouw en 
goede gezindheid jegens u staat, is het moeilijk, dit van elk afzonderlijk te 
zeggen. Cic. epist. 1, 7, 2. — 2. Wat Silius’ wensch aangaat, dat ge met Clodius 
spreekt, ge kunt dit mijnentwege doen. Cic. Att. 12, 30, 1. — 3. Wat nu het 
feit betreft, dat hij zijn zoon heeft laten onthoofden, zoo schijnt hij zich zelf 
daarmede tevens van veel genot beroofd te hebben. Cic. fin. 1, 23. 

4. Wat het opbreken van het kamp betreft, dat was gebeurd door gebrek 
aan fourage. Caes. Gall. 7, 20, 3. 

§ 640 [639]. 1. Ik vind het zeer onaangenaam, dat ik niet weet, waar 
ik u zien zal. Cic. epist. 3, 6, 5. — 2. Ik ben inderdaad blij, dat ik u 
in de rede ben gevallen. Cic. leg. 3, 1. 
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3. Cato zeide, dat het hem verwonderde, dat een waarzegger niet 
lachte, wanneer hij een (anderen) waarzegger zag. Cic. div. 2, 51. 

20 1. Dat dappere mannen (de soldaten van Sulla nl.) beloond 
zijn, prijs ik. Cic. S. Rosc. 137. — 2. Keurt gij het soms af, dat een 
vrijgelatene zijn patroon hielp, die toen in ongelukkige omstandigheden 
verkeerde? Cic. Verr. 2, 124. — 3. Ik wensch u geluk, dat ge u uit die 
provincie behouden naar de uwen hebt kunnen terugtrekken. Cic. epist. 
13, 73, 1. 

4. Na de hoofden der Aedui te hebben bijeengeroepen, vaart Caesar 
heftig tegen hen uit, (om)dat hij van hen geen ondersteuning ontvangt. 
Caes. Gall. 1, 16, 6. 

§ 641, 1. 1. Zij wisten niet, hoe zij hunne steden verdedigen zouden. 
Derhalve gaven zij zich zelven en hunne gansche have aan Caesar 
over. o. 1. 3, 16, 3. — 2. De Germanen beschouwen het voor den staat 
als de grootste eer, dat zoo ver mogelijk in den omtrek de akkers 
onbewoond en onbebouwd zijn. Zoo komt het, dat, maar men zegt, aan 
de eene zijde, aan den kant der Sueben, over eene uitgestrektheid van 
omstreeks 600.000 passen de akkers onbewoond en onbebouwd zijn. 
Caes. Gall. 4, 3, 1 sq.. 

2. a) 1. Bij de rivier de Hypanis worden zekere diertjes gevonden, 
die één dag leven. Wat van deze dus in het achtste uur gestorven 
is, is op hoogen leeftijd gestorven. Cic. Tusc. 1, 94. — 2. Indien ge 
liegt, liegt ge; ge liegt; dus liegt ge (onjuiste syllogisme). Cic. ac. 2, 96. 

b) 1. Het doen van wat recht en billijk is — zoo geef ik nl. xaróg^coaig 
weer, daar xatóg^cofia een goede daad is — het doen van wat recht en 
billijk is dan laat geen quantitatieve vermeerdering toe. Cic. fin. 3, 45. 

3. a) 1. Kommer treft geen dapperen man. Maar niemand is wijs, 
die niet dapper is. Derhalve zal kommer geenen wijze treffen, o. 1. 3, 
14. — 2. Niets is voortreffelijker dan de godheid; derhalve kan het 
niet anders, of door haar wordt de wereld geregeerd. Aan geen wezen 
is de godheid derhalve onderdanig of ondergeschikt; dus regeert ze 
zelve de geheele natuur. Cic. nat. deor. 2, 77. 

3. Dus zou een oud-soldaat dit kunnen doen, en een geleerd en 
wijs man niet? Cic. Tusc. 2, 39. 

b) 1. De grootte van de zon nu (in eigen persoon schijnt deze 
mij met haar stralenpracht aan te zien, mij manend, dikwijls van haar 
te gewagen) — haar grootte dan weet gij te vertellen, alsof ge haar 
met eene meetroede hebt nagemeten, terwijl ik zeg uwe opgave niet 
te gelooven, als waart ge slechte bouwmeesters. Cic. ac. 1, 126. 

§ 642. 3) b) Ziet gij (niet), hoe duidelijk dit is? Cic. Verr. 4, 157. 

§ 643. 1. Oordeelt gij, dat wij de wapenen moeten wegwerpen, om 
als slaven te dienen? Cic. Phil. 8, 12. — 2. Zou ik dien man niet lief 
hebben, niet bewonderen? Cic. Arch. 18. 

§ 644. 1. Wat? Mag ik niet spreken? Cic. Phil. 1, 14. — 2. Kan 
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de deugd wel dienstbaar zijn? Cic. de orat. 1, 226. — 3. Is het wel in 
onze macht, wat wij ons herinneren? Cic. fin. 2, 104. 

4. Dat vraag ik u, of het staatsgeld u een bron van gewin geweest 
is. Cic, Verr. 4, 165. 

§ 645. 1. Heeft de ouderdom soms een Sophocles, soms een Isocrates 
of een Plato gedwongen, om op het gebied hunner wetenschap te ver¬ 
stommen? Cic. Cato 23. — 2. De Lacedaemoniërs vroegen Philippus, 
toen hij dreigde alles, wat zij zouden beproeven, te zullen verhinderen, 
of hij hen misschien ook wilde verhinderen te sterven. C/c. Tusc. 5,42. 

3. Zult gij dan misschien twee vaderlanden hebben? Cic. leg. 2, 5. 

Aanm. Er kan niets zijn dan wat wij aangeraakt of gezien hebben. 
Wat? hebt gij misschien de godheid zelve gezien? Cic. nat. deor. 1, 88. 

§ 646. 1. Hij heeft den prijs betaald. Aan wien heeft hij hem betaald? 
Door wien heeft hij hem betaald? Vanwaar (= van welken bankier, 
d. i. welken bankier liet hij het geld betalen) of hoeveel heeft hij betaald? 
Pleegt men niet langs zulke sporen (wegen) tot den oorsprong der 
misdaad te komen? Cic. S. Rosc. 74. 

2. Ik vraag, of gij niet hetzelfde moet doen. Cic. fin. 3, 13. 

Aanm. 3. 1. Nadat de Helvetiërs, somtijds overdag, meermalen des 
nachts, beproefd hadden, of zij door (de vijandelijke linie) konden breken, 
maar teruggedreven waren, hebben zij van deze poging afgezien. Caes. 
Gall. 1, 8, 4. — 2. Ik wachtte, of gij mij iets daarover schrijven zoudt. 
Cic. Att. 16, 2, 4. 

§ 647. 1. 1. Heb ik u uw vaderlijk erfdeel ontroofd, Gellius, of hebt 
gij het doorgebracht? Cic. Sest. 111. — 2. Het is moeilijk te zeggen, 
of de vijanden meer de dapperheid van Pompeius in den strijd hebben 
gevreesd, of zijne goedertierenheid, nadat zij overwonnen waren, hebben 
gewaardeerd. Cic. Manil. 42. 

3. Indien het gemeenebest zelf moest oordeelen, zou het dan aan 
Antonius of [aan Brutus de legioenen van het Romeinsche volk toewijzen? 
Cic. Phil. 10, 12. — 4. Er wordt gevraagd, of de deugd om hare eigene 
waardigheid of om sommige vruchten (die zij afwerpt) wordt nagejaagd. 
Cic. de orat. 3, 112. 

5. Heeft hij zelf hem doodgeslagen of anderen hem laten ver¬ 
moorden? Cic. S. Rosc. 74. — 6. Kunnen we nog iets hooren, of komen 
we te laat? Cic. rep. 1, 20. — 7. Of de laatste lettergreep kort of lang 
is, doet zelfs in een vers niets ter zake. Cic. orat. 217. 

2, a.' 1. Hebt gij de overige posten in nw boek van ontvangsten 

en uitgaven uitgetrokken of niet? Cic. Q. Rosc. 9. — 2. Heeft hij de lijsten 
of niet? o. 1. 25. — 3. Of zij (de wet) bekrachtigd hebben of niet, 
moet m. i. gevraagd worden. Cic. Balb. 22. 

b. 1. Of er góden zijn of niet, is de quaestie. Cic. nat. deor. 3, 17. -- 
2. Ik vraag, of Roscius uit dejvennootschap zijn aandeel heeft kunnen 
krijgen of niet. Cic. O. Rosc. 52. — 3. De eerste vraag is of er góden 
zijn of niet. Cic. nat. deor. 1, 61. 



74* SYNTAXIS. (§§ 647—650) 

4. Of de wijsheid op zich zelf alleen gelukkig maakt of niet, (dat) is 
de vraag. Cic. top. 59. 

Aanm. 1. Wat wilt gij liever? dat wij dadelijk de zeilen opzetten of 
(eerst) een weinig roeien? Cic. Tusc. 4, 9. 

Aanm. 2. Wat wildet gij, dat dit een teeken van uwe begeerlijkheid of 
een gedenkteeken van vriendschap en genoten gastvrijheid of eene aan¬ 
wijzing van uwe liefde zou zijn? Cic, Verr. 3, 115. 

Aanm. 4. Ik word geslingerd (door de onzekerheid), of ik den gunstigen 
wind zal afwachten. Cic, Att. 10, 15, 2. 

§ 648. 1. a) 1. Ik zeide, dat uwe vrijheid door deze wet volkomen 
werd vernietigd. Of oordeeldet gij zei ven anders? Cic. leg. agr. 2, 25. — 
2. Dan eerst zult gij den eervolsten naam verkrijgen. Of inderdaad, 
rekent gij dat voor niets? Cic. Phil. 10, 6. 

b) 2. Hoe groote heerschappij heeft niet de rechter waardoor hij den 
schuldigen vrees inboezemt! Of is niet alle vrees slavernij? Cic. parad. 
5, 40. — 3. Wat is het anders de overwinning (aan hem) over te laten? 
Of zal hij niet overwinnaar zijn (§ 504), indien hij, op welke voor¬ 
waarden dan ook, met de zijnen in de stad komt? Cic. Phil. 12, 13. 

§ 649. 2. a) \. Sommigen vinden het schouwspel van zwaard¬ 
vechters wreed en onmenschelijk, en ik weet niet, of het niet zoo is, 
zooals het tegenwoordig gaat. Cic. Tusc. 2, 41. — 2. Ik weet niet, of 
niet die deugd met recht deugdelijkheid kan genoemd worden. Cic. 
Tusc. 3, 16. — 3. Ik weet niet, of men niet zeggen moet, dat hij wegens 
majesteitsschennis veroordeeld is. Cic. Cluent. 99. 

4. Zij twijfelen, of hij niet door Sardinië komen zal. Cic. epist. 9, 
7, 2. — 5. Sterven moet men zonder twijfel, en dit misschien wel juist 
vandaag. Cic. Cato 74. — 6. Men twijfelt, of het niet met boos opzet 
geschied is. Cic. Tuil. fr. 1. 

b) 1. Zoek den grond (daarvan): ik weet niet, of gij het wel kunt. 
Cic. ac. 2, 81. — 2. Ik weet niet, of dit wel ooit uitgemaakt kan 
worden, maar in dit (ons) gesprek kan het zeker niet. Cic. leg. 1, 56. — 
3. Hij twijfelt wellicht, of het wel schandelijk is. Cic. off. 3, 50. 

§ 650. a) 10 1. Geeft gij niet toe, dat door den wil der onsterfe¬ 
lijke góden elk wezen beheerscht wordt? Ja zeker. Cic. leg. 1, 21. 

20 1. Door de professoren in de logica wordt geleerd, dat in alle 
tegenstellingen, waarin het heet: „of ja, of neen”, één van beide waar 
is. Cic. nat deor. 1, 70. — 2. Gij zijt dikwijls, geloof ik, toen gij te 
Athene waart, in de scholen der wijsgeeren geweest? Ja zeker, en dat 
met veel genoegen. Cic. Tusc. 2, 26. 

3. Maar zult gij, zei hij, ons de oude redevoeringen uitleggen? 
Zeker, gaarne, Brutus, |zeide ik. Cic. Brut. 300. — 4. Vindt ge goed, 
dat we verder het gesprek zittend voeren? Heel goed. Cic. leg. 2, 1. 

b) 10. Is uw broeder binnen? Neen. Ter. Ad. 569. — 2. Is er nog 
verder iemand? Niemand. Cic. S. Rosc. 107. 
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4. Is dat Cluentius? Stellig niet. Cic, Cluent. 149. 
2^. 1. „Over zijn leven moet (de rechter).” Van wien? van hem die 

gecomplotteerd, of eene afspraak gemaakt heeft? Neen. o. 1. 148. — 
2. Kunnen we dan altijd de woordschikking die we willen, houden? 
Stellig niet. Cic, part. 15. — 3. Wat? willen zij dat? Allerminst. Cic. 
Rab. Post. 16. — 4. Berisp ik (dat) dus? Neen; zeker niet. Cic. Lig. 20. 

c) 1^. 1. Gaat dus niet het vaderland vóór alle andere plichten? Zeer 
zeker. Cic. off. 3, 90. — 2. Catillina echter leeft nog. (Wat zeg ik?) Ja 
wat meer is, hij komt zelfs in den senaat. Cic. Catil. 1, 2. 

20. 1. Is de zaak dan niet goed? Integendeel, zeer goed, maar zij 
zal, denk er aan, zeer schandelijk behandeld worden. Cic. Att. 9, 7. — 
2. Waar was Sulla? In Rome? Neen, ver van daar. Cic. Suil. 53. 

§ 651. II. A. d) 20 1. Ge kunt noch aantoonen, hoe hij dezen 
heeft kunnen spreken, noch op welke wijze hij hen heeft kunnen ver¬ 
leiden. Cic. S. Rosc. 79. — 2. Ik laat nu in het midden, hoe ieder van 
ons beiden consul is geworden. Cic. Pis. 3. 

3. Zie § 524, zin 6. — 4. (Caesar) onderrichtte hen, hoe de Aeduërs 
ten allen tijde de hegemonie bezeten hadden over geheel Gallië. Caes. 
Gall. 1, 43, 7. — 5, Ziet ge niet, hoe bij Homerus Nestor zeer vaak 
over zijn eigen deugden spreekt? Cic. Cato 31. 

b) 1. Hoe groot is de ijver van de wedijverende jongens! Hoe uit¬ 
gelaten zijn zij van blijdschap, wanneer zij overwinnaars zijn, hoe 
schamen zij zich, wanneer zij de nederlaag hebben geleden, hoe streven 
zij ernaar, onberispelijk te zijn! Cic. fin. 5, 61. — 2. De beschuldigin¬ 
gen die daarna op hem zijn gestapeld, hoe heeft hij die niet gedragen! 
Onsterfelijke góden, gedragen? Hoe heeft hij ze niet geminacht en voor 
niets gehouden! Cic. Mil. 64. 

B. 10 d) 1. Zooals men zaait, zal men ook maaien. Cic. de orat. 
2, 261. — 2. Dit is zóó gebeurd, als ik uiteengezet heb. Cic. Mil. 30. — 
3. Ik bepleit de zaak van uwen Brutus zóó, als hij zelf niet zou gedaan 
hebben. Cic. Att. 5, 18, 4. 

4. Beoefen gij, Scipio, evenals uw grootvader, evenals ik, de gerech¬ 
tigheid. Cic. rep. 6, 15. 

5. Het is, zooals ge zegt, Cato. Cic. Cato 8. — 6. Ik zal het zoo goed 
mogelijk doen, Laelius. o. 1. 7. — 7. Maar dit, zooals ge wilt. Cic. nat. 
deor. 1, 90. 

8. Zeno, de Epicureër, sprak niet zooals de meesten, maar op de wijze, 
zooals gij, Velleius, duidelijk, met nadruk en sierlijk. Cic. nat. deor. 1, 59. 

Aanm. 1. 1. Ik maak reusachtige kosten, zoo waar ik leef. Cic. Att. 
5, 15, 2. — 2. Mijne tranen laten me niet toe te schrijven, zoo waar ik hoop, 
dat er uitkomst voor mij komen mag. Cic. ad Q. fr. 1, 3, 10. 

Aanm. 2. Wel hadden de Saguntijnen gedurende eenige dagen rust 
gehad van den strijd, maar ’s nachts noch overdag hadden ze ook maar 
een oogenblik opgehouden met den arbeid (aan de verdedigingswerken). 
Liv. 21, 11, 5. 
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b) 1. Ik zal een eisch stellen, die m.i. billijk is. Cic. Phil. 1, 27. — 
2. Heel des wijsgeers leven is, zooals Socrates zegt, eene voorbereiding 
op den dood. Cic, Tusc. 1, 74. — 3, De toorn is, gelijk ik zooeven 
heb omschreven, de lust tot wraak. o. 1. 4, 44. — 4. Deze staat grenst, 
zooals we hiervóór betoogd hebben, aan den Rijn. Caes. Gall. 5, 3. 

c) 1. Zoo schijnt het bijvoorbeeld schandelijk te zijn naar de vijanden 
over te loopen, maar niet (wanneer het geschiedt) met die bedoeling, 
waarmede Ulixes het deed. Cic. inv. 2, 95. — 2. Zoo zegt bijv. Socrates 
in den Gorgias: „Ik weet het niet”. Cic. Tusc. 5, 35. 

3. De Cyrenaïsche wijsgeeren zeggen, dat zij alleen dat waarnemen, 
wat zij door een innerlijk gevoel gewaar worden, zooals (bijv.) smart, 
genot. Cic. ac. 2, 76. — 4. Wij zien iets bewogen worden door een of 
ander mechanisme; zoo bijv. een globe, een uurwerk, en zeer vele 
andere dingen. Cic. nat. deor. 2, 97. 

d) Naarmate iets schandelijker is, moet het zwaarder en spoediger 
gestraft worden. Cic. Caecin. 7. 

20 a) 1. Werkzaam en scherp van geest als Jugurtha was, was hij 
tot zulk een roem gestegen. Sall. lug. 7, 4. — 2. Op hun voorbeeld houden 
de buren — onberekenbaar als de Galliërs zijn in hun besluiten — 
Trebius gevangen. Caes. Gall. 3, 8, 3. — 3. Men zegt dat de man, 
razend als hij was, geantwoord heeft. Cic. S. Rosc. 33. 

4. Diogenes beval, als (een echte) Cynicus, ruw weg, dat men zijn 
lijk onbegraven zou wegwerpen. Cic. Tusc. 1, 104 (vgl. § 567). — 
5. Als Athener was Alcibiades tamelijk geoefend in het spreken. Liv. 
22, 21, 4. 

Aanm. 1. Met mantel en al kwam hij in de bijeenkomst. Cic. Brut. 56. — 
2. Hij gooide den brief geteekend en al onder het kussen. Nep. Pel. 3, 2. 

1. Men meent, dat Glisthenes, voor dien tijd, eene groote beteekenis 
had als redenaar. Cic. Brut. 27. — 2. Q. Fabius was voor een Romein 
zeer geletterd. Cic. Cato 12. 

4. De staat der Ubiërs was aanzienlijk en bloeiend, naar de begrippen 
der Germanen. Caes. Gall. 4, 3, 3. 

§ 652. II. 10 1. Waarom houdt ge niet liever uw mond?C^. Rab. 
perd. 18. — 2. Waarom stijgen we niet te paard? Liv. 1, 57, 7. — 3. 
Waarom gaat ge niet liever weg? Cic. Phil. 13, 48. — 4. Waarom maakt 
ge van die gunstige gelegenheid (en mogelijkheid) niet ijverig gebruik? 
(d.i.: Gebruik toch enz.). Cic. epist. 7, 8, 2. 

40 1. Zelfs betuigden zij mij hun dank. Cic. Phil. 1, 30. 
2. De Sueben verlangen, dat niets bij hen ingevoerd worde. Ja zelfs, 

wat paarden betreft, gebruiken de Germanen geen ingevoerde. Caes. 
Gall. 4, 2, 1 sq.. 

§ 653a. d) 1. Nadat hij gemerkt had, dat alle troepen der Belgen 
tegen hem oprukten, haastte hij zich het leger over de rivier de Axona 
te brengen, o. 1. 2, 5, 4. — 2. Zelf heeft hij, nadat hij lunius in het 
verderf gestort had, de geheele zaak in den steek gelaten. Cic. Cluent. 108. 
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3. Epaminondas liet zich eerst toen de speer uit de wonde trekken, 
toen hem gezegd was, dat het schild behouden was. Cic. epist. 5, 12, 
5. — 4. Nadat ik dit van hen vernomen had, ben ik met mijn broeder 
uit het raadhuis weggegaan. Cic. Verr. 5, 145. 

Aanm. 1. 1. Hij boekte het werk in zijn kasboek vier jaar nadat hij 
den (aanbestedings)termijn voor het werk vastgesteld had. Cic. Verr. 2, 
149. — 2. Twee dagen nadat hij gesproken had, is de zaak gedaan. Cic. 
Mil. 44. 

3. P. Africanus daagde L. Cotta voor het gerecht, nadat hij tweemaal 
consul en censor geweest was. Cic. div. in Caec. 69. 

Aanm. 2. a) 1. Nadat (nu gebleken was, dat) noch wallen, noch 
grachten den aanval van den vijand konden weerstaan (d. i.: Toen noch 
wallen noch grachten .... langer konden weerstaan), stelt Labienus Caesar 
op de hoogte van hetgeen, naar zijne meening, gedaan moest worden. 
Caes. Gall. 7, 87, 5. — 2. Toen de geheele campagne van dit jaar ons 
afgeloopen scheen, wilde ik niet naar Azië gaan. Cic. Att. 3, 19, 1. 

b) Toen Hortensius van den Campus (Martius) weer naar zijn huis 
begeleid werd, komt toevallig C. Curio die schare tegen. Cic. Verr. 1, 18. 

Aanm. 3. Ik kom mij zelf geheel verbannen voor, sedert ik op mijn 
Formiaansch landgoed ben. Cic. Att. 2, 11, 1. 

§ 654. 1) 1. Zoodra hij praetor was geworden, kreeg hij door het 
lot de stad als ambtsgebied toegewezen. Cic. Verr. 2, 104. — 2. Toen 
de vijanden bij de legaten en het leger gekomen waren, wierpen ze 
zich allen te zamen neer voor hunne voeten. Caes. civ. 2, 12. — 3. Zoo¬ 
dra de vijanden onze ruiters in het gezicht gekregen hadden, vielen 
zij de onzen aan en brachten hen snel in verwarring. Caes. Gall. 4,12,1. 

Aanm, 2. Zoodra ik iets hoor, zal ik het u schrijven. Cic. Att. 8, 11,7. 

II) a) 1. Telkens wanneer hij het hanengekraai hoort, meent hij, 
dat zijn grootvader weer levend geworden is. Cic. Pis. 67. — 2. Zoodra 
het geluk verdwijnt, vliegen alle vrienden weg. Rhet. Her. 4, 24. 

b) 1. Wanneer de vijanden van het strand af de enkelingen, die uit 
het schip gegaan waren, in het oog kregen, vielen zij die aan. Caes. Gall. 
4, 26, 2. — 2. Wanneer de Romeinen de gevaren door hun dapperheid 
hadden afgewend, brachten ze hulp aan hun bondgenooten en vrienden. 
Sall. Catil. 6, 5. — 3. Zoodra Alcibiades zich ontspanning gunde en 
er geen reden meer voor was, waarom hij de inspanning van zijn 
geest voortdurend zou verdragen, toonde hij zich uitspattend. Nep. Alc. 
1, 4. — 4. Zoodra iemand aan het gemoed of de oogen van Verres 
ergernis gaf, werd hij terstond in de steengroeven geworpen. Cic. Verr. 6,143. 

Aanm. l. l. Aan hen (d. i. aan hen van wie men niets anders verlangt 
dan streeling voor het gehoor) ergert men zich, zoodra er iets van het 
genot af gaat. Cic. de orat. 1, 259. — 2. Zoo dikwijls er koren of fourage 
noodig was, dienden de cohorten tot dekking. Sall. lug. 55, 4. 

§ 655. I) 10. 1. Immers zoolang ik bij u was, zaagt ge toch ook 
mijne ziel niet. Cic. Cato 79. — 2. Catilina was zóó lang te vreezen, 
als hij zich binnen de stadsmuren bevond. Cic. Catil. 3, 16. — 3. Zie 



78* SYNTAXIS. (§ 655) 

§ 524, A. 4. — 4. Leef, Ulixes, zoolang het mogelijk is. Cic, ac. 2, 89. — 
5. Zoolang er een staat is, zullen er rechterlijke uitspraken gegeven 
worden. Cic. S. Rosc. 91. — 6. Gracchus zal zoolang geprezen worden, 
als er Romeinsche geschiedenis verhaald wordt. Cic. off. 2, 43. — 7. Zoo¬ 
lang de strijd met gelijke wapens (ruiter tegen ruiter) gevoerd worden kon, 
hield een klein troepje een groot aantal vijanden tegen. Caes. civ. 1, 51, 5. 

1. Zoolang ze konden, verdedigden ze hunne meening. Cic. fin. 2, 2. — 
2. Zoolang hij kon, bood hij dapper weerstand. Caes. Gall. 4, 12. — 
3. Zoolang ik kan (zooveel mogelijk), heeren rechters, tracht ik te voor¬ 
komen, dat gij genoeg van de zaak krijgt. Cic. Mur. 48. — 4. Wat ik 
op me genomen heb, zal ik trachten te volbrengen, zoolang (voor zoover) 
ik kan. Cic. S. Rosc. 10. 

5. Zoolang er beweging in ons is, zoolang is er gevoel en leven. 
Cic. nat. deor. 2, 23. 

Aanm. 1. Het volk der Lacedaemoniërs was sterk, zoolang de wetten 
van Lycurgus van kracht waren. Cic. Tusc. 1, 101. 

20. 1, Terwijl ik den jongelieden hun zin geef, heb ik vergeten, dat 
ik een oud man ben. Cic. de orat. 2, 15. — 2. Welke kronkelwegen, welke 
zijpaden en bochten hebt gij toch wel gezocht, terwijl gij alle eenzame 
plaatsen doorvorschtet ? Cic. Pis. 53. — 3. Terwijl dit gebeurt, was 
Cleomenes intusschen reeds aan het strand van Helorus aangekomen. 
Cic. Verr. 6, 91. --4. Een paar dagen, terwijl het geld in ontvangst 
wordt genomen, zal ik nog blijven. Cic. epist. 3, 5, 4. 

II) 10. 1. Ik wacht in Arcanum, tot ik dat verneem. Cic. Att. 10,3. - 
2. Hij bleef bij de afspraak en overeenkomst zoolang tot de rechters 
gewraakt waren. Cic. Verr. 1, 26. — 3. Ik zal er mij zoolang om 
bekommeren, hoe het u gaat, tot ik weet, hoe het u gegaan is. Cic. 
epist. 12, 19, 3. 

20. 1. Te wachten op hun terugkomst, achtte hij groole dwaasheid. 
Caes. Gall. 4, 13. — 2. Verwacht hier niet, dat ik deze beschuldigingen 
huis voor huis naar voren breng. Cic. Verr. 5, 48. — 3. Ik geloof niet 
dat ge verwacht, dat ik over Aufidius schrijf. Cic. Att. 1, 1, 1. 

Aanm. 3. lO. l. De (oud-)praetoren wachten niet, tot over hun impe¬ 
rium een voorstel aan het volk wordt gedaan. Caes. civ. 1,6,6. — 2. Ik wacht, 
dat ik het gezicht van den man zie. Cic. Pis. 51. 

20. De vijanden wachtten af, of de onzen dit moeras zouden trachten 
over te steken. Caes. Gall. 2, 9. 

3®. 1. Hij wachtte af, welk besluit de vijanden zouden nemen. Caes. 
Gall. 3, 24. — 2. Tamelijk lang is er onder hen afgewacht, wie van beide 
partijen beginnen zou over te steken. Bell. Alex. 14. — 3. Ik wacht af, 
wat hij van plan is te zeggen. Cic. Flacc. 51. — 4. Allen wachten af, 
hoever uwe belangstelling daarvoor gaat. Cic. Verr. 4, 167. — 5. Gij schijnt 
(mij) benieuwd te zijn, wat er daarop gebeurd is. o. 1. 6, 11. — 6. Wat wacht 
ge, wanneer ik toch eindelijk zal zeggen, dat enz. (d.i.: hoe lang het nog 
duren zal, vóór ik zeg enz.). Cic. Q. Rosc. 44. 
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Bell, Afr. = de bello Africo ) ^ ^ 
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Font. == pro M. Fonteio. 
har. resp. = de haruspicum responsis. 
leg. agr. = de lege agraria. 
Lig. = pro Q. Ligario. 
Manil. = pro lege Manilla de imperio Cn. Pompei. 
Marcell. = pro M. Marcello. 
Mil. — pro T. Annio Milone. 
Mur. = pro L. Murena. 
Phil. in M. Antonium Philippicae. 
Pis. = in L. Pisonem. 
Planc. = pro Cn. Plancio. 
prov. = de provinciis consularibus. 
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Quinct. 
Rab. perd. 
Rab. Post. 
p. red. in sen. 
p. red. ad Quir. 
Q. Rosc. 
S. Rosc. 
Scaur. 
Sest. 
Suil. 
Tuil. 
Vatin. 
Verr. 1 
Verr. 2 (3 enz.) 

= pro Quinctio. 
= pro C. Rabirio perduellionis reo. 
= pro C. Rabirio Postumo. 
= oratio post reditum prima, cum senatui gratias egit. 
= oratio post reditum altera, cum populo gratias egit, 
= pro Q. Roscio comoedo. 
== pro Sex. Roscio Amerino. 
= pro M. Aemilio Scauro. 
= pro P. Sestio. 
= pro P. Sulla. 
= pro M. Tullio. 
= in P. Vatinium testem interrogatio. 
= in Verrem actio I. 
= in Verrem actio II lib. 1 (2 enz.). 

Brieven: 

Att. = epistulae ad Atticum. 
epist. = epistulae ad familiares. 
ad Q. fr. = epistulae ad Quintum fratrem. 

Philosophische werken: 

ac. 1 = Academicorum posteriorum lib. 1. 
ac. 2 — Academicorum priorum lib. 2. 
Cato = Cato maior de senectute. 
div. = de divinatione. 
fat. = de fato. 
fin. = de finibus. 
Lael. = Laelius de amicitia. 
leg. = de legibus. 
nat. deor. = de natura deorum. 
off. = de officiis. 
parad. = paradoxa. 
phil. frg. = librorum philosophorum fragmenta. 
rep. = de republica. 
Tim. = Timaeus. 
Tusc. Tusculanae disputationes. 

Mirt. Gall. 8 = [Caesar], De bello Gallico, lib. 8, geschreven door A. 
Hirtius (gest. 43 v. Ghr.) 

Hor, = Q. Horatius Flaccus (65—8 v. Chr.) 

epist. = epistulae. 

Liv, = T. Livius (59 v. Chr.—17 n. Chr.), Ab urbe condita. 
Nep. = Cornelius Nepos (gest. na 32 v. Chr.) 

Ages. = Agesilaus (XVII). 
Alc. = Alcibiades (VII). 
Arist. Aristides (III). 
Att. = Atticus (XXV). 
Dat. Datames (XIV). 
Epam. = Epaminondas (XV). 



Eiim. 
Hann. 
Iph. 
Lys. 
Milt. 
Paus. 
Pel. 
reg. 
Theni. 

Plaut, 

Most. 

Plin, epist. 
Publil. D 22 
Rhet. Her. 

Sall. 

Catil. 
lug. 

Tac. 

ann. 

Ter. 

Ad. 
Eun. 
Haut. 
Phorni. 

8P-- 

= Eunienes (XVIII). 
= Hannibal (XXIII). 
= Iphicrates (XI). 
= Lysander (VI). 
=* Miltiades (I). 
= Paiisanias (IVj. 
= Pelopidas (XVI). 
= de regibus (XXI). 
=* Themistocles (II). 

T. Maccius Plautus (gest. 184 v. Chr.) 

= Mostellaria. 

C. Plinius Caecilius Secundus (geb. 61 n. Chr.), epistulae. 
Publilius Syrus, sententiae, litterae D vers. 22. 
[Cicero] de ratione dicendi ad C. Herennium, van een 

onbekenden schrijver (± 85 v. Chr.) 
C. Sallustius Crispus (86 — 36 v. Chr.) 

== de coniuratione Catilinae. 
= de bello lugurthino. 

Cornelius Tacitus (cons. 97 n. Chr.) 

= Annales. 

P. Terentius Afer (gest. 159 v. Chr.) 

= Adelphoe. 
= Eiinucluis. 
= Hautontimorumenos. 
= Phormio. 

P. Vergilius Maro (70—19 v. Chr.) Verg. 

Aen. 
georg. 

= Aeneis. 
= georgica. 



I N D I C E S 1). 

A. 

A, § 16 A; 40; verzwakking van — in 
e en i, 16. 

a, ab, abs (in samenstellingen ook as-, 
au-, 30), 312; 433; 615, 2; — bij 
namen van steden, 420 A. 1; — bij 
verba passiva, 374; 397 en A. 1, 2; 
426; — bij 't gerundivum, 606 A. 2. 

Abdera, 131 A. 1. 
abdo 304 A. 1. 
abies, 41; 61. 
abhinc, 47. 
ablativus sing. op -id, -d 59 A. 3; 100 

A. 3; ablativus separativus, 421; — 
copiae et inopiae, 422; — originis, 
425; — rei efficientis 426; — causae, 
427; — limit., 428; — mensurae (ook 
bij den compar.) 429; 431; — com- 
parativus, 432; — instrum., 451; — 
pretii, 455; — modi, 456; — quali- 
tatis, 457; — absolutus zonder partic., 
604;-zonder subject, 604 A. 1. 

abolesco 274 A. 3. 
abs-, 30. 
abscondo, 304 A. 1. 
absque, 459 A. 
abstineo, 421. 
abstracta, plur. van —, 464. 
absum, 210; abest, longe —, multum —, 

non multum, — tantum —, 552 A. 
2 en 3; absens, 209, 5. 

abundo, 422. 
abutor, 454. 
ac, zie atque. 
accedit, 245; 552, 2; 640, 30 A. 
accendo, 272. 
accent, 15, 16, A. 1; 42-47. 
accerso, 277 A. 1. 
accidit, 522, 1. 
accio, 295, 6 A. 
accipio, 575; 608. 
accommodatus, 398, 2. 

accumbo, 445 A. 2. 
accusativus verbalis, 378; — ntr. van 

pronomina en adiect. numeralia als 
object bij intransitieve werkwoorden 
379; dubbele —, 382—385; — van 
namen van steden, 387; — bij uit¬ 
roepingen, 391. 

accuso, 415 a en A. 1, 2, 3. 
acer, 111 en 112. 
-aceus, adiectiva op —, 343 a. 
Achivum, 101 A. 2. 
acies, 89 A. 2. 
acta, 130 en A. 
acLio, 271. 
acus, 85. 
acutus, 44. 
ad (in samenstellingen ook a-, ac, af- 

met assimilatie, 30), 311; 390, 1; 614; 
616 A.; — bij namen van steden, 
387 A. 2. 

addo, 304 A. 1; 575. 
adduco, 549. 
adeo (adv.), 309 A. 1; 552, 3. 
adeo (verbum), 377; 460. 
adhortor, 549. 
adhuc, 47. 
adiectiva c. dat. 398; — c. gen. 410; — 

op -ax 411 A. — gebruikt als sub- 
stantiva 467, 468; — bij eigennamen 
468 A. 2; - c. infinit. 571 A. 2; — 
c. gerundio of ad 613, 1. 

adipiscor, 283. 
adiuncto, 604 A. 1. 
admoneo, 384; 413 A. 1; 549. 
adolesco, 274 A. 3; 493 e. 
ador, 66 n? 1. 
adspergo, 396. 
adspiratae, cons. —, 22 A. 
adsum, 210; 460. 
adulescens. 274 A 3. 
adulter, 92. 
adventu, 444. 
adverbia, vorming der —, 352—356; 

1) Wat betreft de onregelmatigheden in de vervoeging der verba composita zie 
men onder de simplicia. — De cijfers wijzen de paragrafen aan; A. = Aanmerking. 
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composita, 356 — van hoeveelheid 
en van plaats c. gen. 406, 4; — ter 
bepaling van een substantief, 621. 

ad versaria, 130. 
adversum, 311 A. 2. 
adversus, 311; 390, 12. 
ae, 10, 110, 120; verandering van — 

in i, 16. 
aedes, 131 en A. 2; uitlating van — 

418 A. 
aegrotus, 39, 4. 
aemulus, 410. 
Aeneades, 146. 
Aenëas, 146. 
Aeneis, 332. 
aequalis, 398, 1. 
aeque (ac), 325; 631. 
aequor, 66 öf, 1. 
aequus, 631; aequum est, 514. 
aër, 143 b. 
aes, 68; 129 A. 3; 463. 
aestate, 444. 
aestimo, 416, 428. 
aetate, 444. 
aether, 143 b. 
af breken van lettergr. 31. 
afficio 452. 
affinis, 398, 1. 
aflirmo, 575. 
affligo. 280. 
affluo, 422. 
afui, 30. 
age (agite), 329; 567 A. 1. 
agedum (agitedum), 329. 
ager, 15 A. 2; 103. 
agesis, 329 en A. 
aggredior, 377; 460. 
ago, 236, 1; 268; id —, 549. 
ah, 328. 
aha, 328. 
ai, 10. 110. 
aio, 247; 575. 
alacer, 111. 
alarius, 128. 
albeo, 301. 
ales, 116 A. 1; 
alesco, 274, 3. 
algeo, 300. 
alias, 309 A. 1. 
alibi, 309 A. 1. 
alicubi, 309. 
alicunde, 309. 
aliënus, 423 a, h. 
alii, 677. 
alio, 309 A. 1. 
aliqua, 309. 
aliquam, 309. 
aliquando, 309. 
aliquantus, 179. 
aliquis, 177 en A. 1; 179; 359, 5; 488; 

489; aliquo modo, 309. 
aliquo, 309. 
aliquotiens, 309. 

aliquovorsum, 309. 
-alis, adiectiva op —, 26; 343 c. 
aliter, 309 A. 1; 631. 
aliud 408. 
aliunde, 309 A. 1. 
alius, 110 en A. 2; 491; 631; alii 

omnes, 676. 
Allia, 52 A. 2. 
allicio, 233 A.; 280 A. 10. 
allitteratio, 665, 10; 666. 
alloquor, 377. 
aio, 278; 452. 
altaria, 130 en A. 
alter, 111 en A. 1; 159; 49L 
alterum tantum, 162 A. 4. 
altus, 388 A. 2. 
alvus, 104. 
amabo, 329; 567, A. 1. 
amasso 242. 
amb- (am-, an-), 30; 314. 
ambages, 130 en A. 
ambigo, 268 A. 1. 
ambio, 259. 
ambo, 152; 492. 
amicio, 288. 
amicities, 89 A. 4. 
amicus, 398, 1, 
amnis, 77 A. 
amplector, 30, 283. 
amplio, 306. 
amplius, 469 A. 2. 
an, 320; 647 en A. 2, 3, 5; 648; 649;; 

— non, 648, 649. 
anakolüthon, 662. 
anaphora, 665, 4. 
anceps, vocalis —, 12, 30. 
AnchTses, 146. 
ango, 282. 
angustiae, 130 en A. 
angustus 69 A. 
animadverto, 575. 
animal, 15, 3; 77 a, 2; 81, 1; animale,. 

75,_A. 1. 
animosus, 39, 4. 
animus, 438 A.; 440 A.; animi, animo 

438 A. 2. 
Anio, 128. 
anne, 320- 647 A. 5. 
annominatio, 666, 9. 
anquiro, 30. 
ante, 311, en A. 2; 390. 7; 430; plaat¬ 

sing van —, 430; 677. 
antea, 18, 4. 
antecedent, verplaatsing van het — in 

den relatieven zin, 483—485, 
antecedo, 460. 
anteeo, 460. 
antehac, 47. 
antepaenultima 45. 
antequam, 327; 430 A. 1; 558. 
Antigona, 146. 
antiquus, 39, 30, 1. 
antisto, 304 A. 1. 
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antithesis, 666. 
antonomasia, 656 A. 1. 
anulus, 28, 2. 
-anus, adiectiva op —, 344 a. b. 
anxius, 438 A. 
apage, 329. 
aperio, 287. 
apocope, 15 A. 1. 
apodosis, 536. 
aposiopèsis, 666. 
apostrophe, 667. 
appareo, 253 A.; apparet, 579. 
appello, 657 a. 
applaudo, 281 A. 12. 
appositio, 369, 371; 484; — de pron. 

poss., 474; plaatsing van de —, 674, 
675 en A. 1, 2. 

apncus, 39, 30 1. 
aptus, 398, 2; 530. 
apud, 311; 390, 2. 
aqua, 131. 
aquae ductiis, 342 A. 
arbitror, 514; 575; arbitratus, 595. 
arbor, 64, 4 en A. 3; 66 e. 
arcesso, 277. 
archaïsmen, 668. 
arceo, 297, 421 a. 
alrcus, 85. 
ardeo, 237 a] 299. 
arefacio, 47. 
areo, 301. 
arguo, 271; 573, 2. 
argutiae, 130 en A. 
-aris, verandering van — in -alis, 26; 

adiectiva op —, 343 c. 
-ariiim, substantiva op —, 333. 
-arius, substantiva op —, 331; adiec¬ 

tiva op —, 343 b] 347. 
arma, 130. 
armiger, 97. 
armo, 452. 
arrigo, 280 A. 14. 
ars, 129 A. 1. 
artus, 85; 130. 
as, 73, 6; 75 A. 2; 82, 4. 
-as, 41; adiectiva op —, 344 b. 
asper, 107 c. 
aspergo, 281 A. 18. 
aspicio, 233 A.; 280. 
asporto, 30. 
assentior, 252, 3 A.; 290. 
assequor, 549. 
assimilatio, 17; 25. 
assis, 75 A. 1. 
assuefacio, 452; 574 A. 1. 
asyndeton, 664, 2. 
at (ast), 317 en A., 637; — tarnen, 317. 
Athenae, 131 A. 1. 
-atim. adverbia op —, 354. 
atque (ac), 315; 325; 630 en A.; 631; 

662; ac si, 325. 
atqui, 317; 637. 
atrox, 113. 

attinet, 579. 
attribuut 372; plaatsing v. h. —, 675, 676. 
-atus, substantiva op —, 334. 
au, verandering van — in u, 16. 
auceps, 61. 
audax, 113; 214; 120. 
audeo, 252, 1; 302; 571; ausus, 595. 
audio, 213; 219; 223; 573; 575; 601; 617. 
audin, 46. 
aufero, 30; 266 A. 2. 
aufugio, 30. 
augeo, 298; 494. 
ausiin, 242, 2. 
aut, 316; 636; plaats van—, 677 A. 1. 
autem, 317 en A.; 637; plaats van—, 679. 
autumno, 444. 
auxilia, 52 A. 2. 
auxiliaris, 128. 
auxilium, 131. 
avaritia, 89 A. 4. 
avere, 251; 301; 571. 
avidus, 410. 
avis, 77 A.; 82, 1, a. 
-ax, adiectiva verbalia op —, 346 «; 

cum gen. 411 A. 
axis, 82, 1, b. 

B. 

B, 20, 3; 21; 22; 25, 1. 
balineum, balneae, 128. 
belle, 329. 
bellum, 438; 441; 444 en A. 1; belli, 

438, A. 1; — bello, 444. 
bene, 15, 2; — dico, 393. 
benedicus, 123. 
-ber (-bris), adiectiva op —, 343 d. 
besluiten, werkw. van — 575 A. 2. 
bibo, 37; 232, 5; 265. 
bigae, 130. 
biiugus, 36, 3; 128. 
bijwoorden van plaats met een genet. 

406, 4. 
-bilis, 39, 3; adiectiva verbalia op —, 

346 
blandior, 227; 289; 393. 
bonus, 108, comparatio van —, 126. 
bos, 57 A.; 59 A. 4; 128. 
bovile, 333. 
brachylogie, 659. 
breuken, 164. 
brevis, 657 a. 
briefstijl, 509. 
-brum, 26, substantiva op —, 341, 4. 
-bulum, 26, substantiva op —, 341, 4. 
-bulus, 39, 5. 
-bundus, adiectiva verbalia op, —, 346 b. 
bustum, 280 A. 28. 

C. 

C, 8 A. 2, 3; 9, 1; 10, 1, 2, 9; 20, 1; 
21; 22; 24, 1. 

cadaver, 58; 66 2. 
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cado, 234, 235; 263. 
caedo, 15, 1; 235; 263. 
caelebs, 10, 12; 113; 116 A. 3. 
caelicola, 91 A. 2. 
caelum, 10, 12. 
Caesar, 4. 
calamitas, 79 A. 
calcar, 77 a, 2, 
calceo, 306. 
casefacio, 47. 
calendae, 130; 8 A. 3. 
caleo, 253 A.; 297. 
calix, 63. 
caleo, 297. 
Gamena, 24, 2. 
campester, 111. 
candeo, 301. 
canis, 73, 1. 
Cannae, 131 A. 1. 
cano, 234; 235; 262; 376. 
canorus, 39. 4. 
canto, 262 A. 1. 
capesso, 277. 
capio,233;268; - consilium, 549;571 A.2. 
caput, 60; 62, 4; 63; 415 A. 4. 
carbasus, 128. 
carcer, 131. 
cardo, 68. 
careo, 253 A.; 297; 422. 
carmen, 65, 3. 
caro, 73, 6; 75 A. 2. 
carpo, 218; 222; 280. 
castellum, 131. 
castrum, 131. 
causa, 28, 2; - c.gen., 405; 612, 2; 616 A. 
caveo, 292; 460; 523 A. 2; 549; cave 

ne, 568. 
-ce, 47; 2. 
cedo, 237 a] 281; 421. 
cedo (interi.), 329 en A. 
celeber, 111. 
celer, 111 en 112 A. 
celo, 382 en A. 
Celtiber, 97 A. 
cena, caena 10, 12. 
ceno, 493 d. 
censeo, 296; 549 b)] 575 A. 2; 581. 
centena milia, 155 A. 
cera, 129 A. 3; 463. 
Ceres, 68. 
cerno, 232, 1; 237, 2; 275; 549 A. 1. 
certe, 353 A. 1; 627. 
certo, 353 A. 1; 627. 
cervices, 130 en A. 
ceteri, 10, 12. 
ceteri omnes, 677. 
ceterum (cetera), 389. 
cette 329. 
ceu, 10, 15; 325. 
ch, 21; 22. 
chiasmus 673. 
oibaria 130. 
deer, 129 A. 3. 

Dr. j. woLTjER, Lat. Gramm. 5e druk. 

Cicero, 4; 10, 1. 
cieo, 37; 295. 
cicur, 113. 
cingo, 280; 494 A. 1. 
cingulum, 128. 
-cinor, 39, 3. 
do, 286; 295. 
circa, 311 en A. 2; 390, 18. 
circiter, 390, 19. 
circuitus, 30. 
circum (in samenstellingen ook circu-, 

30); 311 In A. 2; 290, 17. 
circumdo, 396. 
circumeo, 377. 
circumflexus, 44. 
circumfundo, 396. 
circumsedeo, 377. 
circumsisto, 377. 
circumsto, 377. 
circumvenio, 377. 
cis, 311; 390, 20. 
citerior, 135. 
citra, 311; 390, 21. 
citum, 37, 4. 
civis, 52 A. 3; 77 A. 
civitas, 79 A. 
dam, 312 A. 1; 459. 
classis, 77 A. 
claudo, 15,1; 281. 
claustrum, 341, 5; plur. 130. 
Clemens, 116 A. 1. 
climax, 666. 
clipeus, 128; clupeus, 10, 4. 
Cn. 8 A. 2. 
coalesco 274, 3. 
codicili, 130. 
coepi, 250 en A. 3; 571. 
coerceo, 207 A. 1. 
cogito, 18, 1; 571; 575. 
cognatus, 308, 1. 
cognosco, 575, 617. 
cogo, 36, 2; 574 A. 1. 
-cola, gen. plur. der subst. op - , 91 A. 2. 
colligo, 575. 
collineo, 306. 
collis, 82, 10 b. 
colloco, 445. 
colo, 278. 
colonus, 39, 4. 
color, 64 A. 3. 
colus, 104; 128. 
com-, co-, con-, cor-, col- (in samen¬ 

stellingen), 30. 
comes, 30. 
comitium, 131; 341, 2. 
commemoro, 575. 
comminiscor, 283. 
commiseror, 414. 
committo, 549. 
commonefacio, 413 A. 1. 
commoneo, 413 A. 1. 
communia, 52 A. 3. 
communis, 410 A. 1. 

25 
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como, 237 d] 267 A. 1. 
comparativus, vertaald d. een superl. 

in het NederL, 470; — zonder uit¬ 
gedrukte vergelijking, 471. 

comperio, 285; 575. 
compesco, 279. 
compleo, 295; 452. 
complexus, 595. 
complures, 125 A. 
compos, 113; 116; 118; 410. 
composita, 342; 348; 351; 356. 
concedo, 549 en b)] 575; 581; 608. 
concessivus 520. 
concido, 15, 1. 
concino, 262 A. 1. 
concio, 295, 6 A. 
concludo, 575. 
concors, 113. 
condemno, 415 b. 
condicio, 10, 9. 
condo, 304 A. 1. 
conecto, 30. 
confero, 428. 
confido, 393 en A. 2; 443 en A.; 575; 

confisus, 595. 
confirmo, 575. 
confiteor, 575. 
congrego, 494. 
congruenter, 395 A. 2. 
congruo, 273; 428. 
conicio, 10, 4; 575. 
conitor, 30. 
coniugatio periphrastica, 230, 231; 510; 

540 A. 1. 
coniunctivus potentialis, 501 A.; 517; 

539; — optativus, 518; ~ hortativus, 
519; 567; — concessivus, 520; — 
deliberativus of dubitativus, 521; — 
futuri, 563; — zonder voegw. in afh. 
zinnen, 523. 

coniunx, 61 en A. 
coniveo, 294. 
conor, 571. 
conscius 410. 
consequor, 549. 
consido, 445; 504. 
consisto, 445. 
consilium 17; — capio, 571 A. 2; — 

ineo, 571 A. 2. 
consölor, 375; consolatus, 595. 
conspergo, 281 A. 18. 
conspicio, 280 A. 18. 
constat, 245; 579. 
constituo, 445; 549 A.1; 571; 575 A. 2. 
constructio ad sententiam, 366. 
consuetudo est, 552, 1. 
consuesco, 504; consuevi, 571. 
consulo, 278; 460. 
consulte, 353 A. 1. 
consulto, 353 A. 1; 604 A. 1. 
contemno, 280. 
contendo, 441; 549; 571; 581. 
contentus, 441. 

contineo, 441. 
contio, 10, 9; 36, 2. 
contra, 311; 390, 14; 631. 
contractio, 18 en 18, 1. 
contrarium, 665, 14. 
contrarius, 631. 
controversia non est, 554. 
convenienter, 395 A. 2. 
convenio, 377; 460; convenit, 513; 540 

A. 1; 579. 
convicium, 19, 9. 
convollere, 10, 7. 
copia, 131; copiae, 52 A. 2. 
coquo, 237 b] 280. 
cor, 60, 63. 
coram, 312 A. 1; 459. 
corniger, 107 c. 
cornu, 83; 86. 
correctio, 665, 8. 
corrigo, 280 A. 14. 
corripio, 12 A. 1; 34; 35. 
cotidie, 28, 2. 
crambe, 139, 3. 
cras, 37, 1. 
crasis, 18 en 18, 3. 
credibile est, 580. 
credo, 304 A. 1; 393 en A. 1; 575; 586 A. 
creo, 306; 368. 
crepo, 307. 
cresco, 232, 4; 274. 
crucio, 306. 
-crum, 26; subst. op —, 341, 4. 
cubo, 307. 
CLido, 272. 
cui, 10, 16; 40. 
cuicui, 174 A. 
cuius, -a, -um 175 A. 3. 
-culum, 26; subst. op —, 341,*^^4. 
-cuius, subst. op —, 336, 337.' :! 
cum (praep.) 312 en A. 3; 456^A. 1 

en 2; 458 en A. 
cum (coniunctio), 315; 321“enA.; 327; 

cum primuni, 327; cum (indic.), 559; 
cum (coniunct.), 560; — inversum, 
559 A.; — 562 A. 1. 

cumbo, 278. 
-cumque, pron. op — 516. 
-cundus, adiect. verbalia op —, 346 c. 
cupiditas, 79 A. 
cupidus, 410. 
cupio, 233 A.; 277; 571; 577 en A. 1^ 
cur, 37, 1. 
euro, 375; 495 A. 3; 549; 571; 581; 

608; cura ut, 567 A. 2. 
curro, 235 en A. 2; 263. 
currus, 86 A. 2, 3. 
custos, 61. 
cygnus, eyenus 10, 2. 
cy pressus, 139, 1. 

D. 

D, 20, 2; 21; 22; 24, 3. 
1 damno, 415 b en A. 4. 
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Danai, 101 A. 2. 
dativus cammodi et incommodi, 392;- 

ethicus, 400; — tot aanwijzing van 
doel, 401, 402; — bij dichters in 
plaats van ad, in, 402. 

datum, 37, 4. 
de, 312; 434; 615, 2. 
dea, 93, 2. 
debeo, 37, 2; 296 A. 1; 513; 540 A. 1; 

571; 590, 2. 
December, 111 a. 2. 
decemvir, 101 A. 2. 
deceo, 381. 
decerno, 275 A. 1; 523 A. 3; 549 b), 

571; 575 A. 2; 581. 
decet, 244; 570; 2; 579. 
declaro, 575. 
dedecet, 244; 381. 
dedo, 304 A. 1. 
defendo, 236, 3; 272; 460. 
deficio, 375 en A 1, 2. 
defigo, 445. 
defungor, 454. 
dego, 268 A. 1. 
dehinc, 47. 
deinde, 162 A. 3. 
delectat, 570, 2. 
deleo, 214; 220; 224, 295. 
delibuo, 271. 
deliciae, 130. 
delineo, 306. 
Delphi, 52 A. 2; 131 A. 1. 
deminutiva, 335 — 339; 345; 349, 5. 
demo, 36, 2; 267 A. 1. 
demonstro, 575. 
denique, 47; 162 A. 3. 
denominativa, 331, 340, 350. 
dens, 15 A. 1; 82, 3. 
dentales, conson. —.21. 
desero, 272 A. 13. 
deses, 113 en 116 A. 3. 
desiderativa, 349. 
desidero, 577, 4. 
desino, 571. 
desisto, 421 a] 571. 
despero, 376 A.; 575. 
desum, 210. 
deterior, 135; deterius (-rume), 310. 
deterreo, 550 en A. 3. 
deus, 93, 2; 100 A. 2; 101 A. 2; 103 A. 
dexter, 107 137. 
diaeresis, 19. 
Diana, 35, 4. 
dicionis, 133. 
dicis causa, 132. 
dico, 241; 280; 368; 535 A. 2; 573; 2; 

575; dicitur, 573 A. 2; 617. 
didici, 504. 
dierennamen, collectief gebruik van — 

,463 A. 
dies, 88; 89 en A. 1; 90 en A.; die 444. 
differo, 42S. 

difficilis,122;617A.;difficileest,514,570. 

difffculter, 352. 
diffido, 393; 443 A.; 575; diffisus, 595. 
dignus, 453; 530. 
diligo, 267 A. 2. 
dimico, 307 A. 5. 
diribeo, 30; 296 A. 1, 
dirimo, 30, 

dif-, dir-, di- (in samenstellingen), 

dis, il8 A. 
disciplina, 15, 3; 129 A. 1. 
disco, 232, 4; 235 en A. 2; 264; 504: 

571; 575. 
discrepo, 428. 
disertus, 30. 
dispergo, 281 A. 18. 
dispertio, 289 A. 5. 
dissero, 278 A. 13. 
dissimilatio, 17; 26. 
dissimilis. 122; 396, 3. 
dissimulo, 575. 
distinguo, 452. 
diu, 310 A. 
dius, 35, 4. 

dives, 105 A.; 113; 116; 118 en A.; 120A 2 
divido, 14; 281. 
divitiae, 130. 
dixet, dixis, dixti, 242. 
do, 37; 235 en A. 2; 304; — c. dat. 

401; 608; — operam, 549. 
doceo, 296; 382 en A.; 575. 
docilis, 137. 
doctrina, 129 A. 1. 
doleo, 25a A.; 297; 376; 576. 
domo, 237, 3; 307. 
domus, 128; 387 en A. 3; 420, 437; 438. 
donec, 327; 557 A.; 654. 
dono, 396 en A. 
dubitativus 521. 
dubito, non —, 554 en A. 1; 571; 649. 
dubium est 649. 
dubium non est, 554. 
dubius, 438 A. 
duco, 13; 241; 280; 368; 416 en A.: 

575; — c. dat. 401. 
duim, duint, 242. 
dum, 326; 327; 498; 543; 557; 655. 
dumetum, 333. 
dummodo, (-ne), 326; 543. 
dumne, 326. 
dumtaxat, 356. 
duo, 152. 
duplico, 307 A. 6. 
dux, 13; 52 A. 3. 

E. 

E; 10, 120; 15 4Q. verzwakking 
van — in i, 16. 

e, adv. op —, 352. 
ea condicione, 552, 3. 
eadem, 309. 
ec-, 175 A. 2. 

25' 
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ecastor, 329 en A. 
Ecbatana, 131 A. 1. 
ecce, 170 A. 4; 329; 391 A. 
ecquis, 179. 
edepol, 329 en A. 
edico, 549. 
edim, 242. 
edo, 256; 269; 304 A. 1. 
effarcio, effercio 288 A. 2. 
efferus, 107 A. 1. 
efficio, 549 en b] 552 A. 1; 575; 581. 
effugio, 375 en A. 2. 
egeo, 297; 422 en A. 1. 
ego, 167. 
ehem, 328. 
eheu, 328. 
eho, 328. 
ehodum, 328. 
ei, 10, 4; 13; 328; 391 A. 
eia, 328. 
eiusmodi, 552, 3. 
elaboro, 549. 
Elaver, 52 A. 2. 
elegans, 113; 116 A. 2. 
elicio, 280 A. 10. 
eligo, 368. 
elisio, 18 en 18, 4. 
ellipsis, 658. 
elliptische zinnen, 386. 
eloquens, 116 A. 2. 
emo, 236, 1; 267. 
en, 37, 1; 170 A. 4; 329; 391 A. 
encliticae, 47. 
enim, 318 en A.; 638; 679. 
enimvero, 317. 
enitor, 549. 
-ensis, adiectiva op —, 344 b. 
enucleo, 306. 
eo (verbum), 37; 211; 259; 616 A. 1,2. 
eo (adverbium), 309; 319; 406, 4; 548; 

552, 3; 622. 
eodem, 309. 
epanodos, 665. 
epanorthosis, 666. 
epenthesis, 15 A. 2; 28. 
epicoena, 52 A. 4. 
epiphora, 665. 
epizeuxis, 665. 
epulae, 130. 
equester, 111. 
equidem, 626. 
equile, 333. 
erga, 40; 311; 390, 15. 
ergo, 319; — c. gen. 405 A. 
-ernus, adiectiva op —, 347. 
erudio, 452 en A. 
-es, 41. 
ësse, 36, 2; ëst, 36, 2. 
esse, weglating van —, 573 A. 4; 588; 

657 b. 
est, 245; 552, 1. 
-ester, adiectiva op —, 343 g. 
-estis, adiectiva op —, 343 g. 

et, 315; 630 en A.; 632; 662; plaats 
van —, 677 A. 1. 

etenim, 318. 
etiam, 315; 317; 633; 650. 
etiamsi, 323. 
Etruriërs, 1. 
etsi, 323; 545. 
et tarnen, 317. 
-ëtum, substantiva op —, 333. 
eu, 9, 60; 10, 150. 
eu, euge. 329. 
euax, 328. 
euoe, 328. 
euphemismus, 667. 
-eus, adiectiva op —, 343 a. 
ex (e; in samenstellingen ex, ef-, c-, 

30), 309; 312; 435; 615, 2. 
examen, 14; 24, 1. 
exanimus, 128 en A. 
excello, 266 A. 1; 453 en A. 
excio, 295, 6 A- 
excipio, 441. 
exclamatio, 667. 
excolo, 452. 
excubiae, 52 A. 2. 
excuso, 375 A. 1. 
exemplar, 75 A. 1. 
exerceo, 297 A. 1. 
existimo, 416; 535 A, 2; 573, 2; 575. 
exlex, 113. 
exolesco, 274 A. 3. 
exordium. 290 A. 4. 
exosus, 595. 
expedit, 245: 579. 
expergiscor, 283. 
experior, 290; 575. 
expers, 113; 410. 
expleo, 452. 
explodo, 281 A. 12. 
explosivae, cons. —, 20, 30; 22 A. 
exponere, 445 a, A. 
exsequiae, 130. 
exspecto, 581 A. 
exstinguo, 280. 
exta, 130. 
exterus, 128, 3 en A. 
extinxem, 242, 7. 
extra, 311 en A. 2; 390, 24. 
extremus, 120 A. 1; 128, 3; 465; 675. 
exuo, 271; 396. 
exuviae, 130. 

F, 20 b] 21; 22. 
faba, 129 A. 3. 
facesso, 277. 
facetiae, 130. 
facilis, 122; 617 A. 1; facile est 570; 580. 
fado, 233; 236, 2; 241; 268; 368 en 

A.; — c. gen. 412; 416;— 549; 552 
A. 1; constructie —, 553 A. 3; 581; 
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601, 2; 617; finem —, 392 A. 1; 
certiorem —, 575; fac ut, 567 A. 2. 

fac ne, 568. 
facultas, 131. 
fallo, 232, 3; 235; 263; fallit 579. 
falsus, 137. 
fama est, 580. 
familia, 17; 93, 1. 
famlliaris, 398, 1. 
far, 64, 4; 66 d, 6. 
farcio, 288; 452. 
fas, 133; — est, 580 en A. 3; 617. 
fasces, 82, 1, b] 130. 
fasti, 130. 
fastidiosus, 410. 
fateor, 303; 575. 
fauces, 73, 6; 130 en A. 
faveo, 292; 393. 
Favonius, 39, 4. 
fax, 61. 
faxim, faxis, faxitur, faxo, 242. 
febris, 76 b] 77 b. 
fel, 64, 1; 66. 
felix, 113. 
Felix, 116 A. 1. 
femur, 128. 
-fer, subst. op —, 97; adiect. op 

107 
feriae, 130. 
fero, 37; 235 A. 3; 241; 257; 266; 573, 

2; 575; aegre-, moleste-, 576. 
fertilis, 410. 
ferus, 107 A. 1. 
ferveo, 294. 
fetus, 10; 12. 
fides, 89 A. 2; 130 en A. 
fido, 252, 1; 284; 393 A. 1. 
figo, 281; 445. 
figuren, 657. 
filia, 93, 2. 
filiolus, 39, 4. 
filius, 93, 2; 98 A. 1. 3; 100 A. 1. 
findo, 37; 236, 3 en A; 266. 
fingo, 280; 575; 601, 2. 
finio, 428. | 
finis, 82, 1 a en A.; 131 en A. 2. | 
fio, 261; ~ c. gen., 412; fit, 552, 1; 

fieri potest, 552, 1; constr. 553 A. 3. 
flagito, 383 b] 549. 
flaveo, 301. 
flecto, 232, 2; 281. 
fleo, 295. 
floreo, 297. 
flos, 69, 1. 
fluo, 236, 4; 281. 
fodio, 233 A.; 269. 
fons, 82, 3. 
for, 249. 
fore (forem), 209, 6, A. 1; 230 b] — 

(futurum esse) ut, 591. 
formica, 39, 3, 1. 
fornix, 63. 
forsitan, 356. 

fortis, 112; 120. 
foveo, 292. 
frango, 236, 2; 268. 
frater, 65, 1. 
fraus, 15, 1. 
fremo, 279. 
frenum, 128. 
frequentativa, 349. 
fretus, 443. 
fricativae (consonantes) 20, 2^. 
frico, 307. 
frigeo, 300. 
frondeo, 297. 
frondis, 75 A. 1. 
fructus, 84 en A.; 86; gen. plur. A. 3. 
frugi, 138, 2; compar. van —, 126. 
frumentum, 24, 1. 
fruor, 253; 283; 454; 607 A. 2. 
frustra, 15, 1; 40. 
fuam, 209 A. 2. 
fugio, 233 A.; 236, 2; 270; 375 en A. 

1, 2. 
fulcio, 288. 
fulgeo, 244; 300; fulgit 300 A. 3. 
fulgur, 66 d, 4. 
fulgurat, 244. 
f ui men, 24, 1. 
fulminat, 244. 
fundo, 232, 1; 236, 3; 269. 
funestus, 69 A. 
fungor, 283; 451; 607 A. 2. 
fungus, 23, 1. 
fur, 64, 4. 
furax, 116 A. 2. 
fustis, 82, 1, A 

G. 

G, 8 A. 2; 10, 2; 20, 1; 21; 22; 24, 1. 
Gades, 131 A. 1. 
Gaius, 8 A. 2. 
gaudeo, 252, 1; 302; 576; gavisus, 595. 
gelat, 244. 
gemo, 237, 3; 279; 376. 
-gena, genet. plur. der subst. op —, 

91 A. 2. ^ ' 
gen er, 97; 103. 
generatns, 425 A. 
genetivus, ~ subiectivus en obiectivus, 

403, — obiect. vervangen door een 
praepositie, 403 A. 2; — explicati- 
vus of definitivus, 404; — subiect. 
vervangen door een adiect, 404 A. 1; 
— partitivus, 406, 407, 408; — ver¬ 
vangen door eene praepositie, 406, 2; 

qualitatis, 409; 457 c, — pretii, 
416; 445 A.; — obiectivus en parti¬ 
tivus van pron. pers., 473; plaats van 
den —, 677 A. 1. 

gentilia, 344. 
genu, 83. 
genus, 69, 2. 
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hen, 10, 15; 328. 
hiatus, 18. 
hic (pron.), 37, 1; 170; 179; 552, 3; 

plaatsing van —, 676. 
hic (adv.) 37, 1; 309. 
hiems, 67, 68. hieme, 444. 
Hierosolyma, 131 A. 1. 
hilaris, 128. 
hinc, 309. 
hio, 306. 
homoeoteleuton, 666. 
honos, 64 A. 3. 
horreo, 297; 376. 
horsum, 309. 
hortativus 519. 
hortor, 229; 384; 549; 571 A. L 
hortus, 131 en A. 2. 
huc, 309. 
hui, 328. 
huic, 10, 16. 
humerus, 96 A. 
humilis, 122. 
humus, 104; 436; 438. 
hunc, 25, 3. 
hyperbole, 667. 

-ger, subs.. op —, 97; adiect. op —, 107 c. 
gero, 237 c, 280. 
gerundium, — c. gen., 610, 1; -- met 

den casus van het verbum, 610, 2; 
— vervangen door het gerundivum, 
611; genet, van het — en het gerundi¬ 
vum, 612; dativus van het — en —, 
613; acc. van het — en —, 614; 
ablat. van het — en —, 615. 

gerundivum, indicativus bij het — 513; 
540 A. 1; — van verba transitiva 
onpersoonlijk gebruikt, 607 A. 1; zie 
verder gerundium, 

gestio, 570. 
gibber, 107 A. 2. 
gigno, 15, 3; 232, 5; 278. 
glorior, 427; 576. 
gnarus, 410. 
gnatus, 23, 1; 283 A. 12. 
gracilis, 122. 
gradatlo, 665, 13. 
gradior, 233 A.; 283. 
graecismus, 668. 
Grai, 98 A. 1. 
grand inat, 244. 
grando, 64, 3; 463. 
grates, 130. 
gratia, 131; gratia c. gen. 405; 612, 2. 
gratias ago, 639. 
gravis 44. 
gravor, 570. 
grex, 61; 63. 
Grieksche woorden in het Latijn, 35, 5. 
grus, 57 A. 
gutturales, consonantes —, 21., 

H. 

H, 10, 3; 25, 1. 
habeo, 296; 368 en A. 1; — c. dat. 

401; 416; ~ quod, 529; satis —, 
necesse —, in animo —, 571; 601. 3; 

608 A. 2. 
habessit, 242. 
hac, 309. 
Hadria, 94 A. 
haereo, 299. 
harena, 10, 3. 
harpago, 67, 2. 
haud, 624, 5. 
haurio, 288. 
have, 10, 3; 251 A. 1. 
hebeo, 301. 
hebes, 113. 
hei, 328, 391 A. 
heia, 328. 
hem, 338. 
hendiadyoin of hendiadys, 663, 
hercle, 329. 
heres, 52 A. 3; 61; c dat. 392 A. 1. 
herus, 10, 3; 96 A. 
heteroclita, 127, 2. 

I. 

I. 8 A. 1; 9, 2; 10, 4; 19; 20, b. 
_i _ (-orum), namen van steden op —, 

52 A. 2. 
-ia, subst. op —, 340. 
iaceo, 297. 
iacio, 203 A.; 268; -icio 10, 4. 
-iacus, adiectiva op —, 344 c. 
-ianus. adiectiva op —, 344 a, 
Iber, 97 A. 
ibi, 309; 622. 
ibidem, 309. 
-icius, adiectiva op —, 343 b. 
ico, 271. 
-leus, adiectiva op - 39, 1. 
-icus, adiectiva op —, 343 b] 344 c. 
id aetatis, — genus, — temporis, 389. 
id quod, 486. 
idcirco, 319; 548. 
idem, 172; 631. 
ideo, 319; 548. 
idoneus, 398, 2; 530. 
Idüs, 87; 130. 
-idus, adiectiva op —346 d. 
ie, 9, 7. 
iecur, 128. 
-ier, uitgang v. d. inf. 9, 4 A.; 205. 
lesus, 148. 
igitur, 319 en A.; 641; plaats van —, 679. 
ignarus, 410. 
ignoro, 575. 
ignosco, 30. 
-ile, subst. op —, 333. . 
-ilis, adiectiva op —, 343 C] adiectiva 

verbalia op —, 346 e. 
illac, 309. 
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illaqueo, 306, 
ille, 170; 179; plaatsing van —, 677. 
illic, 309, 
illicio, 280, 10. 
illinc, 309. 
illuc, 309. 
-im, adverbia op -, 354; im- 30. 
imbecillus, 128. 
imber, 73, 2; 77 A.; 81, 2; 82, 2. 
iuibuo, 271; 452. 
-imen, 39, 3. 
immemor, 410. 
immineo, 301; 393. 
immo, 650 A. 
impedimentum, 131. 
impedio, 550 en A. 1, 3. 
impello, 549. 
imperassit, 242. 
imperfectum de conatu, 500. 
imperTtus, 410. 
imperium, 98 A. 1, 3. 
impero, 549 en A. 1; 581. 
impertio, 289 A. 5. 
impetro 549. 
impatrassere, 242. 
impingo, 262 A. 1. 
impono, 445 a, A. 
imprimo, 445. 
imprudens, 410. 
imus, 39, 3, 2; 465. 
impubes, 113. 
in (in-, im-, ir-, il-, i- in samenstel- 

lingen, 30), 313; 440 A. 445; 446; 
614; 615, 2. 

-ina, subst. op —, 334. 
inanimus, 128. 

- incesso, 277. 
incido, 445. 
incipio, 250; 571. 
incito, 549. 
incohativa, 349. 
incunabula, 130. 
inde, 309; 622. 
indeclinabilia, 127. 
indecorus, 128. 
indico, 575. 
indidem, 309. 
indigeo, 297 A. 6; 422 A. 1 
indignor, 376; 576. 
indignum, 329. 
indignus, 453; 530. 
indo, 304 A. 1. 
induco, 601, 2; animum 549; 571. 
indulgeo, 298. 
induo, 271; 396; 494 A. 1. 
indutiae, 130. 
ineo, 377; 460; — consilium, 571 A. 2. 
ineptiae, 130. 
inermis, 128. 
inferi, 128, 3, A.; 130. 
inferiae, 130. 
inferus, 107 A. 1; 128, 3 en A. 
infimus, 465. 

infinitivus, op^-ier 9, 40 A.; 205: — 
historicus of adumbrativus, 592. 

infitias ire, 132. 
infitior, 575. 
infra, 311 en A. 2, 3; 390, 27; 398, 1. 
ingredior, 460. 
inicio, 460. 
initium, 440 A.; initio, 440 A. 
inolesco, 274 A. 3. 
inops, 410. 
inquam, 186 A. 2; 248; 359, 5 A. 1. 
inscius, 410. 
inscribo, 445. 
insculpo, 445. 
insimulo, 575. 
instar, 133; — c. gen. 405 A. 
instituo, 571. 
instruo, 452. 
insuëtns, 410. 
insum, 210. 
intellego, 30; 267 A. 2; 575. 
intensiva, 349. 
inter (in samenstellingen zie 30), 311; 

390, 26; 444, b; 614;— se, 478 A. 2. 
intercludo, 421 a. 
interdico, 77 A.; 421; 550. 
intereo, 493 a. 
interior, 135. 
intermitto, 571. 
interpretor, 308. 
interrogatio, 667. 
interrogo, 383 c. 
intersum, 210; interest, 417 en A.; 579. 
intervallo, 388, 1; 431. 
intimus, 120 A. 1; 465. 
intra, 311 en A. 2, 3; 390, 25; 444 b. 
-inus, adiectiva op —, 344, a. b; 347. 
iuvenio, 573, 2; 575; 617. 
inversio, 671; 675. 
inveterasco, 493, e. 
invideo, 393 en A. 2; 394 A, 
invitus, 466. 
io, 328. 
-io, verba op —, 37, 3; subst. op —,343,1. 
-ior, verba op —, 37, 3. 
iocus, 128. 
lovis, 23, 1. 
ipse, 172; 478 A. 4; 481 en A.; 677 A. 
irascor, 283. 
ironie, 667. 
is, 171; 179; 522, 3; 528; 677. 
-is, 41. 
iste, 170; 179. 
istic, 309. 
istinc, 309. 
istuc, 309. 
ita, 309; 522, 3; 650. 
itaque, 47 en A.; 319 en A.; 641. 
item, 309. 
iter, 66 d, 2; 128. 
iterativa, 349. 
iterum, 162 A. 1. 
itidem, 309. 
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-itium, subst. op —, 334. 
itum, 37, 4. 
-itus, adverbia op —, 355. 
iubar, 64, 40; 66 d 6. 
iubeo, 299; 495; 539 A. 1; 573, 1 en 

A. 1; 574 A. 1; 577; 578 en A. 
index, 24, 2. 
iudico, 428; 573; 575. 
iugerum, 128. 
-ium, subst. op —, 334; 341, 2. 
iungo, 280. 
iunior, 36, 2; iuniores, 126 A. 
iiiniperus, 96 A. 
luppiter, 28, 2; 128. 
iuro, 15, 2; 493 d; 575. 
ius, 68; — est, 580; — iurandum, 36, 

3; 342 A.; 580. 
-ius, adiectiva op —, 110; 343 b] 344 c. 
iussim, 242. 
iusso, 242. 
iussu, 132. 
iuvo, 232, 7; 253; 305; iuvat, 579. 
iuvenis, 112; 126 A.; 137. 
iuxta, 311; 390, 3. 
-ivns, 39, 3; adiectiva op —, 343 b. 

K. 

K, 8 A. 2, 3; 20, 1; 21; 22. 
Kaeso, 8 A. 3. 
kalendae, 8 A. 3. 
kaput, 8 A. 3. 
Karthago, 8 A. 3. 
Keltisch, 1. 
kenletter, 56. 
klinker in samenstellingen, 16. 

L. 

L, 20, 10; 21; 26. 
labiales, consonantes —, 21. 
labor, 64 A. 3; 283. 
laboro, 549. 
lac, 23, 2; 60; 63. 
lacer, 107 A. 2. 
laceratus, 107 A. 2. 
lacesso, 277. 
lacus, 85. 
laedo, 281. 
laetor, 494 A. 2; 576. 
laeva, 467. 
lambo, 273. 
lamentor, 376. 
langueo, 294. 
lapicidinae, 130. 
lapis, 63. 
Lapitha, 91 A. 2. 
lar, 64, 4. 
largior, 289. 
laten, hoe in het latijn te vertalen, 495. 
lateo, 297. 
later, 64 A. 1. 
laudo, 215; 221; 225. 

laus, 61. 
lavo, 232, 7; 305. 
lectica, 39, 3, 1. 
leesteekens, 48. 
legatus, — c. dat., 392 A. 1. 
lego, 13; 267. 
lenibat, 242, 6. 
-lentus, adiectiva op —, 343 c. 
lepus, 70. 
Lethe, 52 A. 2. 
letifer, 107 
lettergrepen, 31. 
levo, 421 b. 
lex, 13; 61; - est, 552, 1. 
libellus, 25, 5, 
libens (lubens), 246 A.; 466. 
liber, (subst.) 15 A. 2; 96; 97; 440 A. 

libro, libris 440 A. 
Liber, 97, A. 
liber (adi.), 107, b, q 423, a, b. 
liberi, 97; 101 A. 2; 130. 
libero, 421 b. 
liberta, 93, 2. 
libertus, 93, 2. 
libet, 244; 252, 2 en A. 1; 570, 2. 
liceo, 296; licet, 246 A.; 252, 2 en A. 1;: 

323; 513; 523; 540 A. 1; 546 x\.;, 
570, 2; 579; 582; liceto, 246 A. 

liceor, 303. 
ligo, 67, 2; 68. 
lino, 37; 237, 2; 276. 
-linquo, 267. 
linter, 64 A. 2; 73, 2; 82, 2. 
lintris, 75 A. 1. 
liquefacio, 47. 
liqueo, 294. 
liquidae, consonantes —, 20, lo. 
liquor, 13. 
lis, 23, 1; 73, 6; 81, 3. 
litotes, 667. 
littera, 28, 2; 131 en A. 2. 
litterae, 129 A. 1; 131; litteras do, — 

mitto, 392 A. 1. 
litum, 37, 4. 
liveo, 301. 
Livius, 4. 
locativus, 436—443(444). 
loco, 446; 608. 
locuples, 113; 116 A. 2; 118 A.; 120. 
locus, 23, 1; 128; 439; — est, 552, 1. 
longe, 124; — bij den superl. 472; 

longius, 469 A. 2. 
longus, 120; compar., 125; longum 

est, 514. 
loquor, 226, 283. 
lorica, 39, 30, 1. 
lubens, zie libens. 
lubet, 10, 4. 
luceo, 300. 
lucescit, 244. 
luci, 353 A. 2. 
ludo, 281; 376. 
lugeo, 300; 376. 
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lumen, 24, 1. 
luo, 271. 
-Ius (-la, -lum), subst. op —, 335. 
lux, 61. 

M. 

M, 10, 5; 20; 21; 24, 4. 
macte, 134. 
madeo, 297. 
maereo, 301; 376. 
maestus, 10, 12. 
magis, 124; 136; 310; 470 A. 
magnam partem, 389. 
magnanimus, 128. 
magnus, comp. van —, 126; magnum 

est, 514. 
maior, 24, 1; — quam qui, 530; — 

ut, 471 A.; maiores, 130. 
male, 15, 2; — dico, 393. 
maledicus, 123. 
malevolus, 123. 
malo, 186 A. 1; 258; 514; 549 A. 2; 

571; 577 en A. 1. 
malum, 329. 
malus, comp. van —, 126. 
mancipium, 52 A. 2. 
mando, 272 
mando (a), 549. 
maneo, 299; 375 A. 1. 
manes, 130. 
manubiae, 18, 4. 
manus, 86 A. 2, 3; 87. 
mare, 77 a, 2. 
margo, 68. 
marmor, 66 d, \. 
mas, 73, 6; 82, 4. 
materia, 89 A. 4. 
matrïmus, 39, 30, 2. 
maturo, 571. 
maturus, 121. 
maxime, 124; 136; 310. 
medeklinkers, het afvallen ofuitstooten 

van —, 23; 24. 
medeor, 303; 393. 
mediae, consonantes —, 22, A. 
meditor, 571. 
medius, 465; 675. 
medius fidius, 329 en x\. 
mehercle, 329. 
mei, 64, 1; 66 a. 
melius, 310; — est, 514. 
memini, 235; 250 en A. 1; 413 en \.2] 

504; 575; 590, 3. 
menior, 113; 118; 410. 
memoria teneo, 590, 3. 
memoro, 575, 617. 
men, wijzen, waarop — in het Latijn 

wordt uitgedrukt, 359. 
-men, subst. op—, 341, 3. 
mendicus, 39, 30, 1. 
mendum, 128. 
mensa, 92. 

mensis, 79 A.; 82, 1, b. 
mentior, 289. 
mentis, 75 A. 1. 
-mentum, subst. op —, 341, 3. 
meo, 306. 
mereo, 296 
mereor, 303; meritus, 137. 
mergo, 281. 
meridies, 90. 
-met, 47, 2. 
metaphora, 656, 1 en A. 2. 
metaplasta, 127, 3. 
metathesis, 29. 
metior, 290; 428. 
meto, 278. 
metonymia, 656, 2. 
metuo, 273; 551 en A. 2. 
meus, 169 en A. 1. 
mi, zie mihi en meus. 
mico, 307. 
mihi, 167 A. 2. 
militiae, 438 A. 1. 
mille, 154 en A.; 155 A.; 160 A. 2. 
milleni, 160 A. 2. 
ruina, 15 A. 2. 
minae, 130. 
minime, 310; — (vero), <?50. 
minitor, 393; 575. 
mmor (verb.), 393 en A. 2; 575. 
minor (adi), 126 A. 
minuo, 271; 493 c. 
minus, 310; 469 A. 2. 
miror, 376; 576. 
misceo, 296. 
miser, 107, q 108. 
misereor, 303; 414; 494 A. 2. 
miseret, 244; 252, 2 en A. 2; 380. 
miseror, 414. 
mitto, 232, 3; 281; 571; 616A. 1; 640, 

3; — c. dat., 401. 
mobilia, 52 A. 3. 
modius, 101 A. 1. 
modo, 315; 317; 326; 543. 
modus, 457 A. 2; — irrealis, 540. 
moenia, 130. 
molior, 289. 
molo, 278. 
momentum, 18, 1. 
moneo, 237, 3; 296; 384; 549 en b) 

571 x\. 1; 575; 581. 
-monium, subst. op —, 334. 
mons, 82. 3. 
mordeo, 235; 291. 
morior, 232, 5; 233 A.; 253; 283. 
mos est, 552, 1; 580. 
moveo, 232, 7; 292; 421 a; 494, 549; 

657 a. 
mulceo, 237 b] 299. 
mulgeo, 298, 3. 
multiplex, 118. 
multiplico, 307 A. 6. 
multo, 415 b] — bij den superl. 472. 
multum, 389. 
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multus, comp. van —, 126. 
munus, 128. 
murmur, 66 d, 4. 
mus, 73, 6. 
mutae, consonantes —, 20, 3^. 
muto, 493, b. 
Mycenae, 131 A. 1. 

N. 

N, 10, 7; 20, C) 21; 24, 4; 28, 1. 
nam, 318 en A.; 638. 
-nam, 175 A. 2. 
namque, 318. 
nanciscor, 283. 
narro 575. 
nasales, consonantes —, 20, 40. 
nascor, 23, 1; 253; 283; 425; 617. 
natu, 132; 617 A. 3. 
nauseo, 306. 
navis, 76,. 77 81, 1. 
ne (nae), 329; 624 A. 
ne, 47, 2; 320; 322; 323; 548; 549 A. 

2 en 3; 551; 624; 644; 647 A. 3; 677 
A. 1; — forte, 322; — quidem, 624, 4. 

ne non, 549 A. 5; 551. 
-ne, in vragende zinnen, 524. 
Neapolis, 76, a, 2; 11 a, \. 
nee, zie neque. 
riecesse, 134 en A.; — est, 513; 523; 

540 A. 1; 570, 2; 580, 583. 
necto, 232, 2; 278. 
nedum, 322. 
nefas, 133; 329; — (est), 580; 617. 
neglego, 25, 1 en 2; 267 A. 2; 571. 
nego, 247 A. 1; 575. 
nemo, 18, 1; 36, 2; 178 a en A.; — 

non, non —, 625. 
neo, 295. 
nequam, (comp. van—, 126), 138; 310. 
neque (nee), 315; 634, — non, 315, 
nequeo, 260; 571. 
nervus, 29. 
nescio, 571; 575; — quis, 524 A. 4. 
nescius, 410. 
neuter, 110 en A. 2; 178, a. 
neutiquam, 10, 15. 
neve (neu), 10, 15; 322; 635. 
nex, 61. 
niger, 107 b) 108. 
nihil, 17, 18; 178 b en A.; — non, 

non —, 625. 
nil, 36, 2. 
nimis, 406, 4. 
ningit, 244, 282. 
nisi (ni), 17; 326; 536; 539; A.; — forte, 

— vero, 516; 538 A. 2. 
niteo, 297. 
nitor, 283; 443. 
nix, 24, 1; 73, 6; 75 A. 2; 128; 463. 
nixus, 283 A. 13. 
noceo, 296; 393 en A. 1. 
nolens, 258, 3. 

nolo, 186 A. 1; 258; 523 A. 3; 571; 
577 en A. 1; noli 568. 

nomen, 341, 3; — mihi est, — do, — 
habeo, 399 A. 2. 

nomina verbalia 183. 
nominativus absolutus, 662 A. 
non, 624; 650; plaats van —, 680. 
nonae, 130. 
nonne, 320; 644; 646. 
nos, 167. 
noseo, 23, 1; 274; novi, 504. 
noster, 169. 
li ostras, 113. 
nostri, 167 A. 1. 
nostrum, 167 A. 1. 
nota, 13. 
notus, 13. 
November, 111 A. 2. 
novi, 250; zie verder nosco. ■ 
novus, 137; novissimus, 465; 466. 
nox, 73, 6; 75 A. 2; nocte, 444. 
noxit, 242. 
nubo, 237; c, 280; 393 en A. 1; 394 A. 
nudo, 422. 
nugae, 130. 
nullus, 110, 178, a] — non, non —, 625. 
num, 320; 524; 644; 645. 
numerus, 96 A. 
numne, 320; 645. 
numquis, 179; -quid, 645. 
nunc, 309. 
nunquam, •— non, non —, 625. 
nuntio, 573, 2 en A. 3; 575. 
nuntius, 10, 9. 
nuo, 273. 
nuper, 310 A. 
nuptiae, 130. 
nusquam, 406, 4; — non, non — 625. 
nutribat, 242, 6. 
nutrio, 452. 

O. 

O, 10, 7; 40. ' \ 
o (interi.), 328; 373. 
-o, adverbia op —, 353. 
ob (ob-, o-, obs- en met assimilatie in 

samenstellingen, 30), 311; 390,16; 614. 
obeo, 377. 
opliviscor, 283; 413 en A. 2; 571; 575; 

oblitus, 535. 
oboedire, 10, 12. 
obrepo, 282 A. 3. 
obscaenus, 10, 12; 30. 
obsequor, 375 A. 3. 
obsecro, 329; 549; 567 A. 1. 
obsideo, 377. 
obsisto, 550. 
obsolesco, 30, 274; obsoletus, 274 A. 3. 
obsto, 550. ^ 
obsum, 210. j 
obtrecto, 393. 
obtutus, 303 A. 7. ^ 
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occulo, 278. 
ocior, 135; ocius (-issime), 310. 
October, 111 A. 2. 
ode, 139, 3. 
odi, 250 en A. 2; 504; osus, 595 A. 
odor, 64 A. 3. 
oe, 9, 6; 10, 120. 
ohe, oho, 328. 
oi, 10, 120. 
oleo, 297, 14. 
olesco, 274 A. 3. 
olim, 170 A. 2. 
olivetum, 333. 
omitto, 571. 
opera, 131. 
operae, 52 A. 2. 
operio, 287. 
opTmus, 39, 30, 2. 
opinor, 575; 586 A. 
oportet, 244; 513; 523 en A.; 540 A 1; 

579; 583. 
opperior, 290 A. 2. 
opportunus, 398, 2. 
(ops, 131). 
optativus 518. 
optimus, 120 A. 1; optime, 310. 
opto, 549. 
optumus, 10, 4. 
opus, est, 424; 570, 2; 580; 583 A.; 601, 4. 
-or, subst. op —, 341, 5. 
oratio obliqua, indicativus in de —, 619 

A. 1; acc. c. inf. in de - in plaats 
van den coniunctivus, 619 A. 2. 

orbis, 82, 1, b. 
orbo, 422. , 
orbus, 423, a 
ordinalia, het gebruik van —, waar 

in het Nederl. cardinalia gebruikt 
worden, 159 A. 

ordior, 290. 
ordo, 68; 290 A. 4. 
origo. 290 A. 5. 
orior, 253; 290; 425. 
orno, 452. 
oro, 383, c\ 523 A. 3, 549. 
os, oris, 70. 
os, ossis, 73, 6; 75 A. 1, 2; 78; 81, 3; 82, 4. 
-os, 41. 
Oscisch, 1. 
ostendo, 30; 262 A. 6; 573. 2; 575. 
-osus, adiectiva op —, 343, e. 
OU, 10, 100, 140. 
Ovidius, vocat., 160 A. 1. 
ovile, 333. 
oxymoron, 667. 

P. 

P, 20, 3; 21; 22; 28, 1. 
paciscor, 13; 262 A. 2; 283. 
paene, 515. 
paenitet, 244, 380; 570; 579. 
paenultima 45, 3. 
palam, 459 A. 

palatales, cons. 21. 
palleo, 297. 
palus, 61. 
paluster, 111. 
pando, 272. 
pango, 235 en A. 1; 262. 
papaver, 66, d, 2. 
par, 37, 1; 113; 116 A. 1; 118; 631; 

— est, 580. 
parco, 235 en A. 1; 263; 393. 
parens, 118. 
pareo, 253 A,; 296. 
pari es, 41; 63. 
pario, 233 A.; 235; 253; 262. 
parisyllaba, 73, N noot; — van steden, 

landschappen en rivieren op -is, 76a, 2. 
pariter, 325; 631. 
Parnasus, 28, 2. 
paro, 375 A. 1; 571. 
paronomasia, 666. 
pars, 131 en A. 2; 439 A. 
particeps, 113; 116 A. 3; 118; 410. 
participia op -ns, ablat. van —, 116 

A. 4; — op -ans en -ens c. gen. 411. 
participium, — passivum met een abla- 

tivus te vertalen door een voorzetsel, 
426 A. 1; wijzen, waarop het - perf. 
act. in het Latijn vertaald kan worden. 
594; wijzen, waarop het Latijnsche - 
in het Nederl. vertaald kan worden, 
596; gebruik van het - fut., 597 A.; 
— als adiectivum en subst. gebruikt, 
598; —, in het Nederl. te vertalen 
door een abstract substantivum, 600. 

partim, 315. 
partior, 289. 
partus, 85. 
parum, 406, 4. 
parvus, 29; comp. van —, 126 
pasco, 274, 4. 
pateo,. 297. 
pater familias, 93, 1; 342 A. 
patera, 39, 2. 
patior, 283; 495, 4; 549 A. 1; 577; 578. 
patri mus, 39, 2. 
patronymica, 332. 
pauper, 113; 116; 118. 
paveo, 294. 
pax, 13; 329. 
pecten, 68 1. 
pecto, 281'. 
pecus, 127, 2; 128. 
pedester, 111. 
peiero, 15, 2; 30. 
peins (pessime), 310. 
pellicio, 30; 280 A. 10. 
pello, 235; 263; 421 a. 
penates, 130. 
pendeo, 235; 291. 
pendo, 235; 263; 428. 
penes, 311; 390, 4. 
per (per-, pel-, pe- in samenstellingen, 

30), 311; 390, 29; 451; — se, 478, A. 2. 
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percurro, 377. 
perdo, 259 A. 2; 304 A. 1. 
perduim, 242. 
pereo, 259 A. 
perfecto, 604 A. 1. 
perfectum, 193; der incohativa 359, 1, a] 

— historicum, 503; — logicum of 
praes., 504. 

perficio, 549. 
perfruor, 454. 
perfungor, 454. 
pergo, 280 A. 14; 571. 
perhibeo, 573, 2. 
periculum, 285 A. 2; — est, 551. 
perinde, 682. 
periode, 681. 
periphrastica coniugatio 230, noot. 
peritus, 410; 571 A. 2. 
periuro, 30. 
permitto, 549; 608. 
permoveo, 549. 
pernox, 113. 
perosus, 595 A. 
persevero, 571. 
perspicio, 575. 
persuadeo, 393 en A. 2; 394; 549 en b] 

575; 581; 602, 3 A. 
pes, 14; 61; 63. 
pessum (-ire, -dare), 132. 
peto, 232, 8; 237, 2; 277; 383; 549. 
ph, 22. 
phi, 328. 
philosophia, 139, 2. 
phu, 328. 
piget, 244; 252, 2; 380; 579. 
pingo, 280. 
pinso, 278. 
pi per, 66, d, 2. 
piscis, 82, 1, b. 
pjciHo 01 A 2 

placeo, 296; placet, 570; 579. 
plango, 280. 
planities, 89 A. 4. 
plantennamen, collectief gebruik van —, 

463 A. 
Plataeae, 131 A. 1. 
plaudo, 281. 
Plautus, 3. 
plebes = plebs, gen. plebei, plebi, 

89 A. 3. 
plebi scitum, 89 A. 3; 342 A. 
plecto, 281 A. 13. 
plenus, 410. 
pleonasmus, 661. 
plerique, 134; 406, 3. 
-plico, 307. 
Plinius de jongere, 5. 
pluo, 244; 273. 
pluralia tantum, 130. 
pluralis intensivus, 463 A, 2. 
plus, 37, 1; 310; 469 A. 2; - c. gen. 408 

A. 2; plures, 125 A.; plurimum, 310. 
pol (edepol), 319. 

pol, 303 A. 2. 
polleo, 301. 
polliceor, 303 A. 2; 314, 575; 590, 2. 
polluo, 271, 8; 314. 
polysyndeton, 664, 1. 
pomerium, 314. 
Pompei, 98 A. 1. 
Pompeius, 100 A. 1. 
pondo, 132. 
pone, 390, 9. 
pono, 24, 2; 37, 2; 278; 445 en A. 1; 575. 
pons, 82, 3.*' 
por-, 314. 
porrigo, 280 A. 14. 
porticus, 87. 
portus, 85 A. 
posco, 235 en A. 2; 264; 383 b] 539 

A. 2; 549 A. 1. 
positio, lengte door — en natura, 32. 
possideo, 601, 3. 
possum, 186 A. 1; 210; 255; 513; 540 

A. 1; 571; 590, 2; non — non, 625. 
post, 311; 314; 390, 8; 429. 
posteaquam, 327; 653 A. 3. 
posterus, 107 A. 1; 128, 3 en A.; 

posterius, 310; postremus, 465; 466; 
postremo, 162 A. 3. -mum, 310. 

posthac, 47. 
postTcus, 39, 1. 
postis, 87, 1, b. 
postquam, 327; 509 A.; 555; 653 en 

A. 1, 2 en 3; 654 A. 
postulo, 383 a en A.; 549; 581. 
potens, 116 A. 2. 
potentialis, 517. 
potentialis in de oratio obliqua 619 A. 5. 
potior, 289; 454 en A.; 607 A. 2. 
potis, 138. 
potius (potissime), 310. 
poto, 493 d. 
prae (in samenstellingen, 36, 1 A. 1), 

312; 449 >. 
praebeo, 296 A. 1. 
praeceps, 113. 
praecipio, 549. 
praecipito, 493 c. 
praecordia, 130. 
praedicaatssubstantivum, 367. 
praedo, 67, 2. 
praefectus fabrum, — socium, 101 A.2. 
praegnante uitdrukking, 659 A. 
praepositio, — met haren casus ter 

bepaling van een subst., 629; plaats 
der —, 678. 

praeposterus, 107. 
praerogativa, 467. 
praescribo, 549. 
praesens, — de conatu, 500; — histo¬ 

ricum, 498; 562 A. 1; 619 A. 4. 
praesensreduplicatie, 232, 5. 
praesto, 460: praestat, 579. 
praesum, 210; praesens, 209, 5. 
praeter; 311; 390, 10. 
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praetereo, 259; 377; 493, C] 640, 3; 
praeterit, 579. 

praetergredior, 377. 
praetervehor, 377. 
praetor. 18, 1. 
praevenio, 377. 
prandeo, 293; 493 d. 
precor, 549. 
prehendo, 272. 
premo, 237 d, 271. 
primitiae, 130. 
primordia, 290 A. 4. 
primus, 39, 3; 159; 465; 466; primum, 

162 A.'l, 3; 466; primo, 162 A. 2; 466. 
princeps, 25, 3; 62, 2; 116 A. 3. 
principio, 440 A. 
prior, 135; 466; prius (primum), 310; 

prius quam (priusquam), 327; 558. 
privilegium, 342, 3. 
privo, 422. 
pro, 38 A.; 312; 314; 392 A. 1; 449 a. 
pro (proh). 328. 
probo, 575. 
procliticae, 47. 
procul, 450. 
prodeo, 314. 
prodesse, 314. 
prodigo, 314. 
prodo, 304 A. 1; 575. 
producere, 12 A. 1. 
proelinm, 10; 12. 
profecto, 329. 
proficiscor, 232, 4; 283, 494 A, 2. 
prohibeo, 421 a) 550 A. 3; 577 en A. 3. 
proinde, 631; - ac si, - quasi, 547. 
proles, 274, 3. 
promineo, 301. 
promisti, 242, 7. 
promitto, 575; 590, 2. 
promo, 267 A. 1. 
pronomina, overeenstemming der — rel., 

demonstr., deterni. en interr. met het 
praedicaatssubst., 370; uitlating der 
— determ., 418; indicativus na — 
indef., die door verdubbeling ontstaan 
zijn of met — cunque samengesteld, 
516; weglating der — pers. als sub¬ 
ject, 587; verandering der — pers. 
in de oratio obliqua, 619 A. 3; plaat¬ 
sing 677. 

pronuntio, 575. 
prope, 311; 390, 5; 515. 
propior, 135; propius, 310. 
propero, 571. 
properus, 107 A. 1, 2. 
proprius, 410. 
propter, 311; 390, 6. 
prorsus, 36, 2; 650. 
prosa, 24, 4. 
prosopopoeia, 667. 
prosper, 107 A. 2. 
prosperus, 107 A. 1; 128.' 
prospicio, 460; 549. 

prosum, 210 en A.; prodest, 570i 
protasis, 536. 
protraxtis, 242, 7. 
proverbium est, 580. 
pro video, 549. 
proximus 466; proxime, 310. 
prudens, 18, 1; 113; 410; 466; 571 A. 2V 
psallo, 273. 
-pse, 47, 2. 
-pte, 47, 2. 
pubes, 113; 116 A. 3. 
publicus, 25, 2. 
pudet, 244, 252, 2; 380; 570, 2; 579;. 

pudens, 246 A. 
pudlcus, 30, 1. 
puer, 96; 97. 
pueritia, 444. 
pngio, 68. 
pungo, 235; 262. 
puppis, 76, b] 77, b. 
purpura, 139, 1, 
puto, 368 en A. 1; 428; 514; 535 A. 2; 

573, 2; 575; — c. gen., 412; 416 en A.. 

Q. 

Q, 20, 1; 21; 24, 1. 
qua, 309. 
qua de causa, 319. 
quacunque, 309. 
quadrigae, 130. 
quadriiugus, 36, 3; 128. 
quadrïmus, 39, 2. 
quadrupes, 113. 
quaero, 232, 8; 237, 2; 277; 383 a. 
quaeso, 277 A. 8; 329; 549; 567 A. 1.. 

qualis, 174 b) 179. 
qualiscunque, 177; 179. 
qualislibet, 179. 
quam, 124; 309; 315; 325; — bij den. 

compar. vervangen door den abl., 432; 
469 A. 1; weglating van —, 469 A,. 
2; — quam ut, 471 A.; — bij den 
superl., 472 A. 1. 

quamdiu, 327. 
quamlibet, 309, 323. 
quam ob causam, 319 
quam ob rem, 319. 
quamquam, 309; 323; 545. 
quamvis, 309; 323; 546. 
quando, 309; 321; 327; 535. 
quandocunque, 309. 
quandoquidem, 321; 535. 
quantiteit, 14; 32-41. 
quantumvis, 323. 
quantus, 174 b] 179. 
quantuscunque, 177; 179. 
quantuslibet, 179. 
quantusvis, 179. 
quapropter, 319. 
quare, 319. 
quarto, 162 A. 2. 
quartum, 162 A. 1. 
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quasi, 325; 369; 547; — vero, 547 A. 1. 
quatio, 233 A.; 281. 
quattuor, 28, 2. 
-que, 47, 2; 315; 630 euA.; 632; 663; 

678 A. 1. 
queo, 37; 260. 
quercus, 85, 
queror, 283; 376; 576. 
qui, 173; 176. en A. 1; 173 A. 2: 176; 

303; — (interrog.) substantive, 487 
A. 1; 613 A. en 616 A.; — non, 553. 

quia, 321; 535; 638. 
quicunque, 174 a] 179. 
quidam, 177; 179. 
quidem, 323 en A.; 479 A.4; 480 A. 2; 

626; plaats van —, 678 A. 1; 679. 
quies, 61. 
quiesco, 274, 5. 
quilibet, 177. 
quin, 320; 322; 324; 550 A. 4; 553; 

554; 652. 
Quintilianus, 5. 
quippe, 321; 525. 
quis, 173, A. 3; 175; 176; 179; 359, 5; 

487 A. 1; 489. 
quisnam, 179. 
quispiam, 177; 179. 
quisquam, 177 en A. 2; 179; 488. 
quisque, 177; 490. 
quisquis, 174 a\ 179. 
quitum, 37, 4. 
quivis, 177. 
quo, 309; 322; 548; non —, 535,2 en A. 1. 
quoad, 309 A. 1; 327; 557; 655. 
quocirca, 319. 
quocumque, 309. 
quod 321; 535; 576; 581; 638, 639 en A.; 

640 en A. 1, 2, 3; — si, 489 A, 2. 
quodammodo, 309. 
quolibet, 309. 
quom, 321 A.; 638. 
quominus, 322; 550. 
quomodo, 15, 1; 309. 
quoniam, 25, 3; 321; 535; 638. 
quoque, 315; 633; plaats van —, 679. 
quoquoversus, 309. 
quorsum, 309. 
quot, 174, b] 179 en A. 
quotcunque 179. 
quotie(n)s, 24, 4; 309; 327. 
quotienscunque, 309. 
quotquot, 179, 
quotus, 174, b] 179. 
quotuscunque, 177; 179. 
quousque, 309 A. 1. 
quovis, 309. 
quum, 321 A. 

R. 

R, 20, 21; 24, 4; 26; 29. 
rabies, 89 A. 1. 
rado, 281. 

rapio, 233 A.; 237, 3; 278. 
rare, 353 A. 1. 
raro, 353 A. 1. 
rarus, 466. 
ratum, 37, 4. 
ratus, 595. 
recipio, 441; 575. 
recordor, 575; 590, 3. 
recuso, 550 en A. 3; 571. 
red- re, 30; 314. 
reddo, 30; 304 A. 1; 368 en A. 1. 
redhibeo, 296 A. 1. 
redoleo, 378. 
redundo, 422 en A. 2. 
redux, 116 A. 3. 
refero, 235 A. 4; 575. 
refert, 417 en A.; 579. 
refertus, 423 c, A. 
reformido, 376. 
rego, 13; 237 b] 280. 
relinquo, 608. 
reliqui omnes, 677. 
reliquiae, 130. 
reliquum est, 552, 2. 
reminiscor, 283 A. 9; 413 en A. 2. 
renes, 130. 
renideo, 301. 
reor, 37; 303. 
repello, 235 A. 4. 
reperio, 235 A. 4; 285; 573, 2; 575. 
repo, 282. 
repugno, 550 A. 3. 
reputo, 575. 
requies, 128. 
res, 88, 89. 
resisto, 550. 
res publica, 342 A. 
respondeo, 291 A. 
restat, 245; 552, 2. 
restis, 76 b] 77 b. 
rete, 127, 3; 128. 
reticentia, 665, 7. 
refundo, 235 A. 4. 
reus, 410 A. 2. 
revertor, 252, 3. 
rex, 13; 60; 62, 1. 
rhetorische figuren, 664. 
rhythmus, 674. 
rideo, 299; 376. 
rigeo, 297. 
robigo, rubigo, 10, 7. 
robur, 66 d, 5. 
rodo, 281.- 
rogatu, 132. 
rogo, 383 c; 523 Ar 3; 549. 
rorat, 244. 
rostrum, 131. 
rubeo, 297, 
rudis, 410. 
rumor est, 580. 
runipo, 232, 1; 267; 493 b. 
ruo, 37 A. 1; 253; 271. 
rus, 337; 420; 438. 
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So 

s, 10, 8; 20, 20; 21; 22; 24, 2; 27. 
sacer, 137. 
saeclum, saeculum, 15, 3. 
saepe, 310 A. 
saepio, 288. 
sa], 64, 1; 463. 
salio, 237, 3, 287. 
Sallustius, 4. 
saluber, 111. 
salus (dat. salutê, 50 A. 2), 61. 
salvere, 251. 
sancio, 288. 
sane, 650. 
sangLiis 67, 2; 68. 
sapiens, 120. 
sapientia, 139, 2. 
sapio, 233 A.; 277. 
sarcio, 288. 
satio, 306. 
satis (sat), 310 A.; 406, 4; - est, 514; 

580. ■ ' 
satum, 37, 4. 
satur, 107, c, 
saucio, 306. 
scabo,- 270. 
scaena, 10, 12. 
scalae, 130 en A. 
scalpo, 280. 
scando, 272. 
scateo, 301; scato, 301 A. 13. 
schadeloosstelling voor het uitvallen van 

een medeklinker, 14. 
scibam, scibo, scibis, 242, 5. 
scientia, 129 A. 1. 
scilicet, 356. 
scindo, 37, 236 A.; 266. 
scio, 286; 575; 617; sciens, 465. 
scipio, 68. 
scisco, 274, 6. 
scribo, 186-207; 280; 575. 
sculpo, 280. 
seco, 253; 307. 
secundo, 162 A. 2. 
secundum, 311; 390, 11. 
secundus, 159. 
securis, 76, b. 
securus, 314. 
secus, 133; 310 A.; non — ac si, 

547. 
sed, 317; 637; — tarnen, 317. 
sed-, 314.. 
sedeo, 293. 
sedes, 79 A. 
seditio, 314. 
segmentum, 25, 2. 
semianimis, 128. 
semisomnus, 128. 
semivocales, consonantes —, 20, 20. 
senatus, gen. senatuos, 84 . A.; senati, 

86 A. 1. — consultum, 342 A. 
senectute, 444. 

senex, 105 A.; 116 A. 1; comparat. 
van —, 126; 128; 137. 

sentio, 237, a-, 288 b) 1; 575. 
sepelio, 286. 
September, 111 A. 2. 
septentriones, 68; 130. 
sequius, 310 A. 
sequor, 283; sequitur, 245; 375 A. 3; 

552, 2; secutus, 595. 
sermocinatio, 667, 3. 
sero (sevi, satum), 37; 232, 5; 265. 
sero (serui, sertum), 278. 
serpo, 282. 
servio, 393. 
servus, 103. 
sese, 168 A. 
sestertius, 101 A. 1; 155 A. 

I setius, 310 A. 
seu, 10, 15. 
si, 326; 536; 646 A.; - non, 536. 
sic, 352 A. 3. 
sicut (sicuti), 325. 
sido, 272. 
signifer, 97. 
significo 575. 
sileo, 297; 376. 
silvai, 91 A. 1. 
silvester, 111 en A. 1. 
similis, 122; 398, 3; 631. 
similiter, 631. 
simplex, 113; 118. 
simul, 327; 459; 631; — ac (—atque), 

327; 555; 653 en A.; 654; - ut - 
ubi, 327. 

simulac, 653, en A. 1; 654. 
simulo, 575. 
sin, 326. 
sine, 312. 
singularia tantum, 129. 
singuli, 160. 
sinister, 137. 
sino, 37; 232, 1; 276; 495, 4; 549 A b 

577; 578. ’ ' 
siquidem, 321. 
sis, 258 A. 2; 567 A. 1. 
sisto, 37; 232, 5; 235 en A. 2; 265. 
sitis, 76, a, 1; 77, a, 1. 
situm, 37, 4. 
sive (seu), 316 en A.; 516; 636. 
socer, 96; 97. 
socio, 306. 
socors, 17, 314. 
sodes, 567 A. 1. 
sol, 64, 1. 
solacium, 10, 9. 
soleo, 252, 1; 302; 571; solilus, 595. 
soloecismen, 668. 
solus, 110; 465. 
solvo, 271; 421, b. 
somnio, 306. 
somnus, 25, 2. 
sono, 237, 3; 253; 307. 
sorbeo, 297. 
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sordeo, 297. 
sordes, 133. 
sortior, 289; sortito, 604 A. 1. 
sortis, 75 A. 1. 
sospes, 116 A. 3; 118. 
spargo, 281. 
spatio, 388, 1; 431. 
specimen, 129. 
specus, 85. 
sperno, 275. 
spero, 376; 575; 590, 2. 
spes est, 580. 
spirantes, consonantes —, 20, 2^. 
splendeo, 297. 
spolio, 306; 422. 
spondeo, 234; 235; 291; 575; 590, 2. 
sponte, 133. 
spuo, 271. 
squaleo, 301. 
stamlettergrepen, quantiteit der —, 37. 
statum, 37, 4. 
statuo, 271; 445; 549 A. 1; 571; 575 

en A. 2; 581. 
stemhebbende (stimmhafte) cons. 22. 
stemlooze cons. 22. 
sterilis, 39, 3. 
sterno, 232, 1; 275. 
sternuo, 273. 
sterto, 279. 
stinguo, 232, 6. 
sto, 37; 235 en A. 2; 304; 443; stat 

per 550 A. 1. 
strepo, 279. 
strideo, 294; strido 294 A. 7. 
stringo, 280. 
struo, 280. 
studeo, 297; 393; 549 A. 1; 571; 577 

en A. 1. 
studiosus, 410. 
stupeo, 297. 
Styx, 52 A. 2. 
suadeo, 299; 549. 
sub (sub-, sus-, SU- en met assimilatie, 

30 en A.), 313; 447. 
sub dio, 35, 4. 
subdo, 304 A. 1. 
subeo, 377. 
sublimis, 128 en A. 
subnixus, 443. 
suboles, 274, A. 3. 
subolesco, 274 A. 3. 
substantiva, geslacht der —, 51; 52; 

63; 66; 70; — comm.unia, 52 A. 4; 
— mobilia, 52 A- 4; — epicoena, 
52 A. 5; —^ verbalia met den casus 
van het verbum, 387 A. 3; 392 A. 2; 
420 A. 2; — — c. inf. c. acc. 575 
A.; — in het Nederl. door een ad¬ 
verbium te vertalen, 623. 

subsum, 210. 
subter, 313 A. 
subterfugio, 375. 
suesco, 274, 7. 

sugo, 280. 
sui, 168. 
sulfur, 66, d, 4. 
sultis, 567 A. 1. 
sum, 15 A 1; 185; 186 A. 1, 2; 208; 

209; 613, 3; — c. gen., 399 A 1; 
412; 416; - c. dat. 399; 401; — c. 
abl, 399 A. 1; 457 b] sunt qui, 529. 

summum, 389. 
summus, 120 A 1; 128, 3; 465; 675. 
sumo, 267 A. 1. 
suo, 271. 
snppellex, 128; 129. 
super, 311; 448. 
superi, 130. 
superlativus, 472. 
supero, 441. 
supersedeo, 421, b. 
superstes, 116 A. 3. 
supersum, 210. 
superus, 107 A. 1; 128, 3 en A. 
supplico, 307 A. 6; 393 en A. 1. 
supra, 311 en A. 3; 390, 28. 
surgo, 15, 3; 280 A. 14. 
surrexe, 242, 7. 
surrogo, 30. 
sursum, 36, 2. 
sus, 57 A.; 59 A. 4. 
Susa, 131 A. 1. 
sus-, 30. 
suscenseo, 30. 
suscensui, 283 A. 6. 
suscipio, 608. 
suspicio, 30. 
suspicio est, 580. 
suspicor, 575. 
snstineo, 30, 452. 
suus, 169; — betrekking hebbende op 

het object, 478. 
syllabenaccent, 42. 
syllepsis, 658. 
synaeresis, 19. 
syncope, 15 A. 1. 
synecdoche, 656, 3. 

[ synizesis, 18 en 18, 2. 
syntactische figuren, 658. 
Syracusae, 131 A. 1. 
Syrtis, 76, a, 2. 

T. 

T, 10, 9; 20, 3; 21; 22; 24, 3. 
taceo, 296; 376. 
Tacitus, 3. 
taedet, 244; 252, 2; 380; 570, 2. 
talentum, 101, A. 1. 
talis, 170; 179; 528; 552, 3. 
tam, 309; 315; 528; 552, 3. 
tarnen, 317; plaats van —, 678 A. 1; 679^ 
tametsi, 545. 
tamquam, 325; 369; 547; — si, 325; 517. 
tango, 235; 262. 
tanquam, zie tamquam. 
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tantopere, 552, 3. 
tantum, 317. 
tantus, 170; 179; 528; 552, 3. 
7'arentum, 52 A. 2. 
-tas, subst. op —, 340. 
tegmen, 15, 3. 
tego, 280. 
tellus, 70. 
temno, 232, 1; 237 d. 
lempero, 460. 
lempestas, 69 A. 
templum, uitlating van —, 418 A. 
tempus, 131; 444 A. 1; — est, 580 en 

A 3; temporibus 444; tempore, tem- 
pori 444 en A 1. 

tendo, 235; 262. 
tenebrae, 130. 
teneo, 296; 441; 550; 575; 601, 3. 
ten er, 107, c. 
tenues, consonantes —, 22 A. 
tenus, 312 A. 2; 450. 
tepeo, 301. 
-ter, adverbia op —, 352. 
Terentius, 3. 
-tergeo, 299; tergo 299 A. 9. 
terni, 160. 
-ternus, adiectiva op —, 347. 
tero, 277. 
terrai, 91 A. 1. 
terreo, 206. 
terrester, 111 en A 1. 
terrigena, 91 A. 2. 
tertio, 162 A. 2. 
tertium, 162 A. 1, 3. 
texo, 278. 
Thebae, 131 A. 1. 
thermae, 130. 
-ti, 9, 4 en A., 10, 9. 
Tiberis, 76 a, 2. 
tibicen, 18, 1; 36, 2. 
-ticus, adiectiva op -, 343, b. 
tijden, de — in briefstijl, 509. 
tijdsbepalingen, 444. 
-tim, adverbia op —, 354. 
timeo, 460; 551 en A. 2; 571. 
-timus, adiectiva op —, 343 g. 
-tinus, adiectiva op —, 347. 
tingo, 232, 6; 280. 
-tivus, 39, 3. 
tollo, 266. 
tondeo, 235; 291, 3. 
tonitrus, 307, 9. 
tono, 240; 307. 
tor, woorden op — 341, 5 A. 
torpeo, 296. 
torqueo, 237, b] 298. 
torreo, 296. 
tot, 170; 179; 552, 3. 
totiens, 309. 
totus, 116; 440; 466. 
tra —, 30. 
trabis, 75 A. 1. 
.trado, 304 A. 1; 573, 2; 575; 608. 

traduco, 30, 385. 
traductio, 666; 673. 
traho, 237, b) 280. 
traicio, 385. 
trans (trans-, tran-, tra- in samenstel¬ 

lingen, 30), 311; 390, 22. 
transeo, 377. 
transgredior, 377. 
transporto, 385. 
traxe, 242, 7. 
tremo, 279. 
tres, 152; 153. 
tribuo, 236, 4; 271. 
tribus, 85; 87. 
tricesimus, trigesimus 10, 2. 
trini, 160. 
-trix, subst. op —, 341, 5. 
tropus, 656. 
trudo, 281. 
trux, 113. 
tu, 167. 
tuber, 66, d, 2. 
-tudo, subst. op —, 340. 
tueor, 303. 
tugurium, 17. 
turn, 162 A. 3; 309; 315. 
tumeo, 296. 
tumultus, 86 A. 1. 
tune, 309. 
tundo, 235; 263. 
turbassitur, 242, 4. 
turgeo, 300. 
turris, 74; 76, b] 77, b. 
-tus^ subst op —, 334; adiectiva op —. 

(-atus, -itus, -ütus), 343 ƒ; adverbia 
op —, 355 A. 

tussis, 76, a, 1. 
tutus, 423, A. 
tuus, 179. 

U. 

U, 8 A. 1; 9, 3; 10. 40, 7», IQO; 19; 37 A. 2. 
uber, 66 d, 2. 
ubi, 23, 1; 309; 327; 406, 4; 509 A.; 

555; 622; 653 en A.; 654 en A. 2; — 
primum, 327. 

ubicunque, 309. 
ubilibet, 309. 
ubique, 309. 
ubiubi 309. 
ubivis, 36, 4; 309. 
-ui, 10, 160; perfecto op —, 47, 2. 
ulciscor, 283; 375; 494 A 2. 
ullus, 110; 177 en A. 2; 488. 
ulterior, 135; ultimus, 465. 
ultra, 311 en A 3; 390, 23. 
-ulus (-a, -urn), 336; 341, 4. 
-urn, namen vau steden op —, 52 A. 

2; adverbia op —, 353. 
umbilicus, 39, 1. 
Umbrisch, 1. 
unanimus, 128. 
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unde, 309; 622. 
undecunqne, 309. . 
undevis, 3Q9. 
undelibet 309. 
iindique, 47; 309. 
ungo (unguo), 232, 6; 280. 
iinguis, 82, 1, b. 
unquam, 309, 
unus, 110; 152; 159; 160; 465; 472. 
uniis, qui, 529 A. 
unusquisque, 177; 490. 
urbs, 81, 2. 
urgeo, 232, 6; 300. 
uro, 280. 
-us, 41; 341, 1. 
uspiam, 309. 
usquam, 309. 
usque quaque, 309. 
usus est, 424 A. 2. 
ut (uti), -- interrog. 309; 651 A. en 

A. 2; - finale, 322 en A.; 548; — 
concess., 323, 546 A.; — consecut., 
324, 552; — temporale, 327; 555; 
651 C; 652 en A. 1, 653'en A.; 654; 
— relativum, 369; 651 B.; in brief¬ 
stijl 509 A. — in rel. zinnen, 525; 
— na verba van vreezen, 551; — 
bij verba, die ook quod of acc. c. inf. 
kunnen hebben, 581; — ter vervan¬ 
ging van het supinum, 616 A. 1; - 
ne, 549 A. 2; — non, 552, 553; — 
primum, 327; — si, 325; 547. 

utcunque, 309. 
utensilia, 130. 
üter, subst. 64 A. 2; 73, 2; 82, 2; uter 

pron. 110; 487 en A. 2. 
uterque, 110; 406, 3; 487 A. 2; 492. 
uterus, 96 A. 
utinam, — ne, 518. 
utique, 47 en A. 
utor, 283; 454; 607 A. 2; usus, 595. 
utpote, 321; 525. 
utrimque, 309 A. 1. 
utrobique, 309 A. 1. 
utroque, 309 A. 1. 
utrum, 320; 647 en A. 1-5. 
utut, 309. 

V. 

V, 8 A. 1; 9, 5; 20, 20; 21; 22. 
vacuus, 423 a, b, 
vado, 281. 
vae, 328; 391 A. 
vah, 328. 
valeo, 253 A.; 297. 
valvae, 130. 
vannus, 104. 
vapulo, 493 a. 
vas, vadis, 61. 
vas, vasis, 67; 128. 
vates, 73, 1. 
-ve, 47, 2; 314; 316; 636; 677 A. 1. 

vecors, 314. 
veel, — vertaald door magnus, 498 A. 2; 
vegrandis, 314. 
veho, 280; 441; 493 b, 
vel, 316 en A.; 636 en A.; plaats van 

—, 677 A. 1.; — bij densuperl, 472. 
vello, 272. 
velox, 112 A. 
vefut (veluti), 325; 369; — si, 547. 
vendo, 259 A. 1; 304 A. 1. 
veneo, 259 A. 1; 493 a. 
venio, 232, 7; 236, 2; 285; 616 A 1; 

— c. dat., 401; venit mihi in men- 
tem, 413 A. 3. 

venter, 64 A. 2; 73, 2; 82, 2. 
venundo, 304 A. 1. 
Venus, 68. 
ver, 64, 4; 66, d, 3; vere 444. 
verba, — incohativa op -sco, 349, 1; — 

desiderativa op -urio, 349, 2; - in- 
tensiva op -are, 349, 3; — frequen 
tativa of iterativa op -itare 349, 4; 
deminutiva op -illare, 349, 5; — 
denominativa, 350; — composita, 351; 
— sentiendi et declarandi, 575; — 
die een partic. bij hun object heb¬ 
ben, 601; — met een gerund, bi} 
't object, 608. 

verbalia, 341, 349. 
verber, 66, d, 2. 
verbera, 130. 
verbod, wijze, waarop een — in het 

Latijn wordt uitgedrukt, 519; 568. 
verbum finitum, 183. 
verdubbeling van consonanten, 28, 2. 
vere, 353 A. 1. 
vereor, 228; 303; 551 en A. 2; 571; 

veritus, 595. 
Vergilius, 100 A. 1. 
verkleinwoorden, 335-339; 345; 349, 5v 
vermis, 82, 1, b. 
vero, 317 en A.; 353 A. 1; 647; 650; 

plaats van —678 A. 1; 679. 
verro, 272. 
versicolor, 113. 
versus, 390, 13. 
verto, 272; 493, C] 494. 
veru, 83; 85 A. 
verum, 317; 637; — enim vero, 317; 

— tarnen, 317. 
verum est, 580. 
vesanus, 314. 
vescor, 283; 452; 607 A. 2. 
vesper (-a), 97; 127, 1; 128; vesper!^ 

353 A. 2. 
vesperascit, 244. 
vester (voster), 169 en A. 
vestri, 167 A. 1. 
vestrum, 167 A 1. 
veto, 307; 573, 1 en A.; 577; 578. 
vetus, 105 A.; 113; 117; 118; 121. 
via, plaats van —, 681. 
vices, 133. 
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vicinus, 398, 1. 
vicesimus, vigesimus, 10, 2. 
videlicet, 356 
viden? 46. 
video, 232, 7; 236, 2; 293; 549; 575; 

601, 1; 617; videre ne (ne non), 549 
A. 4; videor, 571; 573, 1 en A. 1; 661 
A. 2; videtur, 573 A 2; pleonastisch, 
661 A. 2. 

vigeo, 297. 
vigil, 113; 116 A. 1. 
vigillae, 52 A. 2; 130. 
vin? 258 A. 2. 
vincio, 288, 8. 
vinco, 232, 1; 267; vici, 504. 
vinc(u)lum, 15, 3. 
vinctum, 333. 
violentus, 128. 
vir, 96 en A.; 101 A. 2. 
vireo, 297. 
virgo, 65, 2. 
virtus, 62, 3. 
virus, 104. 
vis, 73, 6; 75; 76, a, 1; 77, a, 1; 128. 
viscera, 130. 
viso, 273. 
vivo, 280; 452. 
vivus, 466. 
vocalis, — ante vocalem corripitur, 

34; 35. 
voco, 13. 
volens, 258 A. 3. 

volo, 186 A. 1; 237, 3; 258; 279; 523 
A. 3; 549 A. 2; 571; 577 en A. 1: 
590. 

volucer, 111. 
voluptatei, 59 A. 2. 
Volvo, 271. 
vomo, 278. 
vorsus, 10, 7. 
vorto, 10, 7. 
vos, 167. 
voveo, 292; 575. 
vox, 13, 
vreemde (nlet-Grieksche) namen in het 

Latijn, 148. 
vulgus, 104. 

W. 

woordaccent, 42. 

Y. 

Y, 8 A. 1. 

Z. 

Z, 8 A. 1. 
zeugma, 660. 
zilveren Latijn, 5. 
zinsaccent, 42. 
zonder te, wijze om — in het Latijn 

te vertalen, 597. 
zoogenoemd, vertaling van — in het 

Latijn, 599. 


